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Windows 10 Home 64-Bit, DSP/SB, DVD, Dutch
De Windows die je kent, alleen beter
Vertrouwder en beter dan ooit.
Windows 10 is vertrouwd en gebruiksvriendelijk en heeft een groot aantal overeenkomsten met Windows 7, zoals
het Startmenu. Opstarten en uit de slaapstand komen gaat snel, er is meer beveiliging ingebouwd en je kunt blijven
werken met je bestaande software en hardware.
Windows 10 wordt al door miljoenen mensen gebruikt.
Het Windows Insider-programma wordt gevormd door een wereldwijde groep fans die Windows beter willen maken.
Insiders werken al vanaf het allereerste begin met het besturingssysteem en hun feedback staat aan de basis van
de beste Windows ooit.
Zorg dat het web werkt zoals jij wilt dat het werkt.
Met Microsoft Edge kun je snel switchen van browsen naar dingen doen. Schrijf 1 of typ je aantekeningen
rechtstreeks op de webpagina’s en deel deze met anderen, lees online artikelen zonder te worden afgeleid en
bewaar je favoriete stukken voor een later moment.

Door multitasken kun je alles sneller doen.
Wees productiever door een beter beheer van je bureaublad. Maak maximaal vier dingen tegelijkertijd aan een
scherm vast en maak virtuele bureaubladen als je meer ruimte nodig hebt of als je onderwerpen per project wilt
indelen, zoals Office-apps voor werk en games voor ontspanning.
De nieuwe Windows Store is dé plek voor al je favoriete zaken.
De nieuwe Windows Store is toegankelijk vanaf elk Windows 10-apparaat. Blader op je pc, tablet of telefoon door
de Store en download eenvoudig gratis en betaalde digitale content, zoals apps, games, muziek, films en tvprogramma's.
Xbox komt naar Windows.
Windows 10 bevat de beste Xbox-franchises en het beste van Xbox Live. Neem razendsnel gameplay op, speel
tegen consolespelers en stream games van je Xbox One console naar elke Windows 10-pc bij je thuis.

Architectuur
64-bit computing

Ja

Kenmerken
Taalversie

Nederlands

Licentie
Aantal licenties

1

Licentietype

Full packaged product (FPP)

Softwaretype

Delivery Service Partner (DSP)

Minimale systeemeisen
Minimale processorsnelheid

1 GHz

Minimale schijfruimte

20 GB

Minimum DirectX vereiste

9.0

Minimum display resolutie vereiste

800 x 600 Pixels

RAM minimum

2 GB

