WINDOWS 10 HOME, FPP, USB, FIN, R2

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Windows 10 on niin tuttu ja helppokäyttöinen, että tunnet itsesi asiantuntijaksi jo alussa. Käynnistä-valikko on palannut
uudessa laajennetussa muodossa aloitusvalikkona, ja aiemmassa järjestelmässä kiinnittämäsi sovellukset ja suosikit ovat
valmiina sinua odottamassa. Se käynnistyy ja herää lepotilasta nopeasti, siinä on enemmän integroituja tietoturvatoimintoja
ja se on suunniteltu toimimaan oikein sinulla jo olevien ohjelmien ja laitteiden kanssa.
Ominaisuudet:






Windows Insider -ohjelma - maailmanlaajuinen Windows-käyttäjien yhteisö, jonka jäsenet haluavat kehittää
Windowsista vielä paremman.
Windows 10:n mukana tulee kokonaan uusi Microsoft Edge -selain, joka parantaa verkkosivujen käyttökokemusta
merkittävästi.
Uusi Windows-kauppa tarjoaa yhdenmukaisen ostoskokemuksen kaikilla Windows 10 -laitteilla
Voit mukauttaa aloitusvalikkoa kiinnittämällä siihen lähes mitä vain sovelluksia, henkilöitä, soittolistoja - helposti
käytettäväksi. Esikatseluruutujen avulla voit hypätä suoraan sisältöön avaamatta sovellusta ensin.
Xboxin suosituimmat pelisarjat ja Xbox Liven paras sisältö saapuvat Windows 10:een. Voit käynnistää pelikuvan
tallennuksen muutamassa sekunnissa, kilpailla konsolipelaajien kanssa ja suoratoistaa pelejä Xbox One -konsolista
kaikkiin kotisi Windows 10 -laitteisiin.

Ominaisuudet
Kysytyimmät ominaisuudet
Lisenssien määrä

1

Lisenssin kesto, kk

Perpetual,Ikuinen

Media

USB

Lisenssi
Lisenssien määrä

1

Lisenssin kesto, kk

Perpetual,Ikuinen

Media

USB

Tuoteperhe

Windows 10,Windows 10

Tuotetyyppi

New license,Uusi lisenssi

Muut ominaisuudet
Lyhyt yhteenveto

Windows 10 on niin tuttu ja helppokäyttöinen, että tunnet itsesi asiantuntijaksi jo alussa.
Käynnistä-valikko on palannut uudessa laajennetussa muodossa aloitusvalikkona, ja aiemmassa
järjestelmässä kiinnittämäsi sovellukset ja suosikit ovat valmiina sinua odottamassa. Se
käynnistyy ja herää lepotilasta nopeasti, siinä on enemmän integroituja tietoturvatoimintoja ja se
on suunniteltu toimimaan oikein sinulla jo olevien ohjelmien ja laitteiden kanssa.

Units

1

Muut
Microsoft hinnoitteltaso

Perpetual,Ikuinen

Microsoft lisenssityyppi

Workstation software,Työasemaohjelmistot

Microsoft pakkaustyyppi

FPP,FPP

Microsoft tuoteperhe

Windows 10 Home,Windows 10 Home

Microsoft tuotetyyppi

License,Täysi lisenssi

Pakkauksen korkeus, mm

19.00

Pakkauksen leveys, mm

112.00

Pakkauksen nettopaino, g

80.00

Pakkauksen paino, kg

0.09

Pakkauksen pituus, mm

147.00

Pakkauskoko

10

Tuoteryhmä

OHJELMISTOT

Valmistaja

MICROSOFT

Valmistajan koodi

KW9-00483

Takuu

0V

Hinta (kpl)

155 €

