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Microsoft 365 Personal - subskrypcja
na 12 miesięcy - lic. elektroniczna
Cena brutto

356,70 zł

Cena netto

290,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

QQ2-00012

Producent

Microsoft

Opis produktu
Microsoft 365 Personal PL- subskrypcja na 12 miesięcy (dawniej Office 365 Personal)

Usługa Office 365 Personal zmieniła nazwę na Microsoft 365 Personal. Nowa nazwa, więcej korzyści, ta sama cena.

Dla jednej osoby na wszystkich jej urządzeniach.

Na PC, Mac, iOS i Android
1 TB magazynu w chmurze dla każdej osoby
Dla 1 osoby
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Jedna subskrypcja obejmująca aplikacje pakietu Office klasy premium, 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze oraz zaawansowane zabezpieczenia dla poczty e-mail i
plików*.
Platforma Microsoft 365 Personal zapewnia Ci następujące możliwości:
• Uzyskiwanie sugestii dotyczących projektu i pisania oraz szablonów, zdjęć stockowych, ikon i czcionek w programach Word, Excel i PowerPoint
• Uzyskiwanie dostępu do plików i zdjęć na różnych urządzeniach oraz udostępnianie ich
• Świadomość, że pliki są chronione przez wbudowane wykrywanie oprogramowania wymuszającego okup i funkcje odzyskiwania; najważniejsze pliki są chronione za
pomocą weryfikacji dwuetapowej w Magazynie osobistym usługi OneDrive
Uzyskiwanie dostępu do nowych funkcji od razu po ich opublikowaniu
• Kontakt z pomocą techniczną za pośrednictwem czatu lub telefonu, bez dodatkowych opłat w subskrypcji
*Dostępność aplikacji różni się w zależności od urządzenia/języka. Funkcje różnią się w zależności od platformy.

Aplikacje Premium wchodzące w skład Mirosoft 365 Personal:
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
Publisher - tylko dla PC
Access - tylko dla PC
OneNote
OneDrive - 1 TB przestrzeni dyskowej
Skype – komunikator i rozmowy video

Uwaga: Microsoft 365 Personal obejmuje aplikacje Word, Excel, PowerPoint, Outlook i wiele więcej. Dostępna subskrypcja
roczna.
Twoja subskrypcja będzie obowiązywać do momentu jej anulowania.

Wymagania systemowe
Wymagania systemowe
Komputer i procesor

Pamięć

PC: 1,6 GHz lub szybszy, 2-rdzeniowy
Mac: procesor Intel
iOS: nie dotyczy
Android: procesor ARM lub Intel x86
PC: 4 GB pamięci RAM; 2 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa)
Mac: 4 GB pamięci RAM
iOS: nie dotyczy

Dysk twardy

Android: 1 GB
PC: 4,0 GB dostępnego miejsca na dysku
Mac: 10 GB dostępnego miejsca na dysku. Dysk twardy w
formacie HFS+ (nazywanym również formatem Mac OS
Extended lub APFS).
iOS: nie dotyczy

Wyświetlacz

Android: nie dotyczy
PC: ekran o rozdzielczości 1280 x 768 pikseli
Mac: ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli
iOS: nie dotyczy

Karta graficzna
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Android: nie dotyczy
PC: sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga programu
DirectX 9 lub nowszego ze sterownikiem WDDM 2.0 lub
nowszym dla systemu Windows 10 (lub ze sterownikiem
WDDM 1.3 lub nowszym dla systemu Windows 10 Fall Creators

Update).

System operacyjny

Mac: brak wymagań dotyczących grafiki
PC: Windows 10, Windows 8.1
Mac: Dwie najnowsze wersje systemu macOS
iOS: Dwie najnowsze wersje systemu iOS
Android: Ostatnie 4 główne wersje systemu Android

Przeglądarka
Wersja środowiska .NET
Inne

Największe możliwości zapewnia korzystanie z
najnowszej wersji systemów operacyjnych
wymienionych powyżej
Aktualna wersja przeglądarki Microsoft Edge, Internet Explorer,
Safari, Chrome lub Firefox. Wyświetl więcej informacji.
PC: Niektóre funkcje mogą wymagać również zainstalowanego
oprogramowania .NET 3.5 lub 4.6 bądź nowszego
Funkcje internetowe wymagają połączenia z Internetem. Mogą
być za to naliczane opłaty.
Inne
Aby można było używać którejkolwiek funkcji wielodotyku,
potrzebne jest urządzenie obsługujące dotyk. Jednak wszystkie
funkcje i narzędzia zawsze można obsługiwać za pomocą
klawiatury, myszy i innych standardowych lub dostępnych
urządzeń wprowadzania danych.
Inne
Funkcje i narzędzia graficzne w produktach mogą się różnić w
zależności od konfiguracji systemu. Niektóre funkcje mogą
wymagać dodatkowego bądź zaawansowanego sprzętu lub
łączności z serwerami.
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