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OPERAČNÍ SYSTÉM MS WINDOWS 10 PRO 64BIT 3X + DÁREK
Cena celkem:

12 999 Kč
(bez DPH: 10 743 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:

14 299 Kč
1 300 Kč
SWMS1596T

Part No.:

FQC-08926

Záruka:

6 měsíce (ů)

Stav:

Nové zboží

Popis
Microsoft Windows 10 Pro
Dlouho očekávané a dle samotného Microsoftu revoluční Windows 10. Společnost Microsoft si neustále drží výsadní
postavení v oblasti operačních systémů. Notoricky známé Windows jsou již dlouhé roky záchytným bodem pro méně
zkušené uživatele, ale zároveň i zkušené profesionály. Po přepracované verzi Windows 8.1 se poměrně překvapivě
přeskočilo v číslování a nová verze dostala rovnou označení Windows 10. Nyní už je jasné, že došlo k výrazné změně myšlení
a kompletnímu spojení mobilní a desktop platformy. Čekejte světlé zítřky!
Hlavní prvky
Nové prostředí se známými prvky
Návrat nabídky Start
Moderní webový prohlížeč Microsoft Edge
Efektní multitaskingu - až čtyři aplikace na jedné obrazovce
Přepracovaný a intuitivní Windows Store
Virtuální asistentka Cortana
Maximálně přívětivé ovládání pro dotyková zařízení
Propojení s herní konzolí Xbox One
Řada užitečných aplikací v základu
Ve znamení velkých změn
Velkým krokem je návrat klasické nabídky Start, která však dokáže kromě nainstalovaných programů zobrazit i menší
živé dlaždice. Například počasí, nepřečtené zprávy či poslední informace ze sociálních sítí. Zajímavým prvkem jsou zcela
přepracované notiﬁkace v pravé části uživatelského rozhraní. Velkým tahákem se ovšem stane virtuální asistentka Cortana.
Kromě pochopení hlasových povelů vás dokáže i včas upozornit na nadcházející událost v kalendáři.
Samozřejmostí je pokračující integrace s cloudovou službou OneDrive, takže všechny svoje soubory budete mít

neustále u sebe. V mobilním telefonu, v tabletu a samozřejmě i v klasickém počítači.
Mezi příjemné zjištění také patří celá škála nainstalovaných programů pro každodenní život. Bezvadný poštovní klient pro
Outlook.com, správce fotograﬁí, správce kontaktů i propracovaný kalendář. Nechybí však ani výrazné lákadlo pro herně
založené uživatele. Právě pro ně bude nachystaná aplikace pro propojení s herní konzolí Xbox One. Kromě plné
interakce s účtem na Xbox Live, se totiž počítá se streamováním konzolových her na zařízení se systémem Windows 10.
Nápadité šlágry si tak klidně zahrajete i na tabletu.
Futuristickou novinku představuje holograﬁcké uživatelské rozhraní. Šikovní vývojáři totiž dostanou přístup ke speciální
platformě, ve které navrhnou aplikace pro trojrozměrný virtuální prostor. K tomu však bude nutné pořídit i speciální brýle
HoloLens.
S edicí Microsoft Windows 10 Pro získáte všechny výhody moderního operačního systému, které obsahuje edice Windows
Home. Navíc se vám však dostane do rukou několik profesionálních nástrojů, které využijete především ve ﬁremním
nasazení. K základním funkcím se přidává podpora virtualizace Hyper-V, šifrovací technologie obsahu pevného disku
BitLocker, podpora skupinové politiky nebo možnost připojení do podnikové domény. Novinkou je i vzdálený přístup Remote
Desktop.
Jste-li ﬁremní zákazník, organizace nebo náročný uživatel? Tato verze je přesně pro vás. Instalace je určena pro 32bitové i
64bitové systémy. Můžete jej však používat pouze na jednom počítači.
Balení obsahuje 3 ks MS Windows 10 Pro 64-bit CZ a k tomu navíc získáte termohrnek Tescoma v hodnotě 500Kč!
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Jazyková verze: všechny jazyky
Typ licence: 1 počítač
Určení: PC
Časové omezení licence: bez omezení
Operační systém: Windows 10 Pro

