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Link do produktu: https://www.cybersklep.vip/ms-windows-7-professional-3264bit-coa-pl-p-30.html

MS Windows 7 Professional
32/64Bit COA PL
Cena brutto

219,00 zł

Cena netto

178,05 zł

Cena poprzednia

290,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

X16-96076

Opis produktu
Typ licencji: COA (certyfikat, naklejka na komputer)
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: (komercyjna) bezterminowa
Stan: Używany lecz z dokumentami potwierdzającymi deinstalację i zezwolenie na dalsze zbycie.
Legalność: System 100% legalny potwierdzony fakturą vat
Typ nośnika: Brak (można samemu wykonać kopię dvd lub USB)
Przeznaczenie: Można instalować na każdym komputerze PC i Laptopie
90% Licencji jest nowych i nigdy nie aktywowanych... ORYGINALNOŚĆ:OPROGRAMOWANIE W 100% ORYGINALNE
- GWARANCJA DOŻYWOTNIA NA PODSTAWIE FAKTURY VAT. LICENCJA JEST TYLKO RAZ SPRZEDAWANA. DAJEMY
DOKUMENT Z WPISANYM NUMEREM LICENCJI COA ORAZ KLUCZEM PRODUKTU. NASZ TOWAR JEST W 100%
ORYGINALNY CO JEST UDOKUMENTOWANE DOKUMENTACJĄ ZBYWCZĄ - UDOKUMENTOWANA ŚCIEŻKA
POCHODZENIA TOWARU - PARTNER MICROSOFT. MASZ PEWNOŚĆ ŻE W TRAKCIE KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJĘ
NP. BSA (INSTYTUCJA SPRAWDZAJĄCA LEGALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA), POLICJĘ, PROKURATURĘ, ŻADNA Z WW
INSTYTUCJI NIE PODWAŻY LEGALNOŚCI ZAKUPIONEGO OPROGRAMOWANIA W NASZEJ FIRMIE.
PROSZĘ WEJDŹ W DZIAŁ AKCESORIA POWYŻEJ I DOKUP W REWELACYJNEJ CENIE DODATKOWY PRODUKT !!!
Otrzymacie Państwo:
- klucz do instalacji i aktywacji pełnej i legalnej wersji
- instrukcje instalacji i aktywacji
- linki do pobrania instalki w obrazie ISO
- fakturę Vat jako dowód zakupu
Otrzymacie Państwo linki do pobrania najnowszej wersji systemu 32 i 64 bit z Service Pack 1
System Windows 7 Professional wytycza drogę do sukcesu. Można w nim uruchamiać wiele programów biznesowych
przeznaczonych dla systemu Windows XP, korzystając z narzędzia Windows XP Mode, a dzięki automatycznym kopiom
zapasowym można łatwo odzyskiwać dane w sieci domowej i firmowej. Funkcja dołączania do domeny pozwala na łatwe i
bezpieczne nawiązywanie połączeń z sieciami firmowymi. W połączeniu z funkcjami rozrywki znanymi z wersji Windows Home
Premium jest to doskonały wybór do zastosowań domowych i biznesowych.
Najłatwiejszy system Windows w użyciu:
Uprość korzystanie z komputera za pomocą nowych funkcji nawigacyjnych — Aero Shake, list szybkiego dostępu oraz
przyciągania.System Windows można dostosować w taki sposób, aby wyglądał i działał zgodnie z oczekiwaniami użytkownika,
zmieniając w tym celu kompozycje i programy paska zadań.Prosta praca w sieci (z serwerem lub bez serwera).Pełna kopia
zapasowa systemu za pośrednictwem sieci.Większa szybkość i elastyczność:
Narzędzie Windows XP Mode zapewnia elastyczność w pracy z oprogramowaniem biznesowym.Szybsze przechodzenie do
trybu uśpienia i wznawianie komputera.Wykorzystaj w pełni 64-bitową architekturę komputera i pamięci.
Najlepsza rozrywka na komputerze:
Oglądaj, wstrzymuj, przewijaj i nagrywaj programy telewizyjne w programie Windows Media Center.Obsługa zapisu i odczytu
plików danych na dyskach Blu-ray.Zintegrowane kodery-dekodery wideo i audio w systemie Dolby.
Dodatkowe wymagania związane z określonymi funkcjami:
Dostęp do Internetu (mogą obowiązywać opłaty)Zależnie od rozdzielczości odtwarzanie wideo może wymagać dodatkowej
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pamięci lub zaawansowanego sprzętu graficznegoNiektóre funkcje programu Windows Media Center mogą wymagać tunera
telewizyjnego i dodatkowego sprzętuWindows Touch i komputery typu Tablet wymagają określonego sprzętuGrupa domowa
wymaga obecności sieci i komputerów z systemem Windows 7Tworzenie dysków DVD/CD wymaga zgodnej stacji dysków
optycznychFunkcja BitLocker wymaga modułu TPM w wersji 1.2Funkcja BitLocker To Go wymaga dysku flash USBNarzędzie
Windows XP Mode wymaga dodatkowej pamięci RAM o wielkości 1 GB, dodatkowego wolnego miejsca na dysku twardym o
wielkości 15 GB oraz procesora obsługującego sprzętową wirtualizację z włączoną funkcją Intel VT lub AMD-VMuzyka i funkcje
dźwięku wymagają wyjścia audio
Dodatkowe informacje:Windows 7 – wydanie systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft, następca systemu Windows
Vista. W maju 2010 używało go 20,09% użytkowników, wśród wszystkich użytkowników systemów z rodziny Windows.
Oznacza to, że system ten w ciągu roku został zainstalowany na większej ilości komputerów niż jego poprzednik, system Vista.
W lipcu 2012 Microsoft ujawnił, że sprzedał 630 milionów licencji systemu Windows 7.
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