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Pr.Office 2016 Home&Students 32/64bit 1U
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Nr katalogowy : 8840
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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Cena : 599,90 zł
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MS Office Home & Student 2016 to pakiet dedykowany dla użytkowników domowych i uczniów. Został on zaprojektowany tak, aby
pomagał tworzyć i komunikować się szybciej, dzięki nowym, oszczędzającym czas funkcjom i przejrzystemu, nowoczesnemu interfejsowi.
MS Office Home and Student pozwala zapisywać dokumenty w chmurze w usłudze OneDrive i uzyskiwać do nich dostęp z niemal
dowolnego miejsca. Pakiet zawiera najnowsze wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Wersja językowa: polska.
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Zawartość pakietu:
- najnowsze wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote,
- Office na jednym komputerze PC do użytku w domu,
- jednokrotny zakup na cały okres eksploatacji komputera PC - brak możliwości przeniesienia licencji,
- 15 GB pamięci masowej online w usłudze OneDrive,
- bezpłatne aplikacje Office Web Apps do edytowania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do dokumentów,
- udoskonalony interfejs użytkownika, który zoptymalizowano pod kątem używania ekranu dotykowego, pióra lub klawiatury.
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Nazwa typu: oprogramowanie
Rodzina oprogramowania: Office 2016
Obszar zastosowań: biurowy / domowy
Składowe / zastosowanie produktu: pakiet zintegrowany
Wersja produktu: pełna wersja
Wersja językowa: polska
Licencja: na 1 komputer PC
Możliwość przeniesienia na inny komputer: tak, nie częściej niż raz na 90 dni
Nośnik dystrybucji: klucz aktywacyjny, bez nośnika (CD / DVD)
Wymagania systemowe:
- procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz lub szybszy, architekturze x86 lub 64-bitowej z zestawem instrukcji SSE2,
- 2 GB pamięci RAM,
- 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- system operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows 10 Server z platformą .NET 3.5 lub nowszą,
- karta graficzna obsługująca sterownik DirectX 10.
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