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Tuotetiedot
MS 1x Windows 8.1 64-bit DVD OEM (FI)

Tuotekoodi: 2009429

Valmistaja: MICROSOFT

Valmistajan
tuotekoodi:

WN7-00617

Valmistajan takuu: No Warranty

Myyntiargumentit

• Aloita nopeammin
Käynnistä-painike on palautettu työpöydälle - siirry aloitusnäyttöön sitä napauttamalla tai napsauttamalla.
Voit halutessasi siirtyä suoraan työpöydälle kirjautuessasi sisään tai käyttää samaa taustaa sekä työpöydällä
että aloitusnäytössä. Saat myös kaikki sovelluksesi näkyviin kerralla uudessa kaikkien sovellusten
näkymässä.

• Tee enemmän yhdellä kertaa
Juttele pelatessasi, shoppaile katsellessasi tai kuuntele työskennellessäsi. Voit nyt käyttää jopa neljää
sovellusta yhdellä kertaa, jos näytön koko sen sallii, ja voit vaihtaa tehtävästä toiseen helposti.

• Hanki lisää sovelluksia
Windows -kaupasta löydät vain Windows 8.1:lle luotuja sovelluksia, uusia yhteisön suosikkeja ja sinulle
valittuja suosituksia. Päivitys sisältää myös upeita valmiiksi asennettuja sovelluksia, joita ovat muun
muassa Lukulista sekä Ruoka ja juoma. Voit asentaa sovellukset kaikkiin Windows 8.1:tä käyttäviin
tabletteihisi ja tietokoneisiisi.

• Käytä omalla tavallasi
Aloitusnäytössä on tarjolla entistä enemmän ruutukokoja, värivalintoja ja animoituja taustoja.
Lukitusnäytössä voit näyttää diaesityksen omista valokuvistasi tai ottaa valokuvia - tietokonetta avaamatta.

• Kirjoita sujuvasti
Kosketusnäytön päivitetty näppäimistö oppii kirjoittaessasi ja ehdottaa sanoja aiemmin kirjoittamasi
perusteella. Jos käytät useampaa kuin yhtä kieltä, voit kirjoittaa entistä helpommin uusilla
näppäimistöasetteluilla. Hymiöt ovat nyt värillisiä.

• Tiedostot aina mukanasi
Tallenna asiakirjat, valokuvat ja muut tiedostot automaattisesti SkyDriveen, niin ne ovat aina käsilläsi - jopa
toisilla laitteilla. Lisäksi ne säilyvät turvassa, jos tietokoneellesi tapahtuu jotakin.

• Selaa paremmin
Internet Explorer 11 lataa sivut entistä nopeammin ja mahdollistaa kahden sivuston selaamisen rinnakkain
koko näytössä. Lisäksi se hakee suosikkisivustojesi päivittyneet tiedot suoraan aloitusnäyttöön.

Tuote

Tuotenimike: MS 1x Win 8.1 64bit DVD OEM (FI)

Kuvaus: MS 1x Windows 8.1 64-bit DVD OEM (FI)

EAN-koodi: 0885370635713

Yleistä

Käyttöjärjestelmä Windows 8.1 - 64-bit

Tuotteen tyyppi Lisenssi

Media DVD-ROM

Kieli Suomi

Lisensiointi

Lisenssityyppi 1 PC

Lisenssihinnoittelu Alkuperäinen laitevalmistaja (OEM)

Järjestelmävaatimukset



ALSO Finland Oy Jun 8, 2016 2:26:19 PM

Suorittimen
vähimmäistyyppi

1 GHz

RAM-muistin
vähimmäiskoko

2 Gt

Kiintolevyaseman
vähimmäistila

32 Gt

Lisävaatimukset DirectX 9.0 yhteensopiva grafiikkakortti

Tuotetiedot tarjoaa CNET ja ALSO.

Emme vastaa virheellisistä tiedoista.

Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.


