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Het is het Windows dat je kent, alleen beter.
Windows expert
Windows 10 is zo vertrouwd en zo gemakkelijk in het gebruik dat je je al direct een ervaren gebruiker voelt. Het
menu Start is terug in een uitgebreidere vorm en al je vastgemaakte apps en favorieten staan allemaal weer op hun
plek, zodat je direct aan de slag kunt.Het starten 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 Program wordt gevormd door een wereldwijde groep enthousiaste mensen die Windows beter
willen maken. Insiders werken al vanaf het allereerste begin met het besturingssysteem en hun feedback staat aan
de basis van Windows dat steeds persoonlijker wordt.
Werkt zoals het moet werken

Het web zoals jij wilt dat het werkt
Windows 10 beschikt over Microsoft Edge, een volledig nieuwe browser waarmee je het web nog intenser beleeft.
Schrijf2 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. Als je daarnaast Cortana3
activeert, heb je direct toegang tot de belangrijkste handelingen – zoals het maken van reserveringen of het lezen
van recensies – zonder de pagina waar je in zit te hoeven verlaten.
Multitasken zorgt dat je alles sneller kunt doen
Zet eenvoudig vier apps naast elkaar vast en toon alle geopende taken in één weergave. Je kunt zelfs virtuele
bureaubladen maken als je meer ruimte nodig hebt of als je onderwerpen per project wilt indelen.
Windows Store is dé plek voor al je wensen
De nieuwe Windows Store is toegankelijk op elk Windows 10-apparaat. Blader door de winkel op je pc, tablet of
telefoon en schaf eenvoudig apps, games, muziek, films en tv-programma’s aan
Windows wordt steeds persoonlijker
Snel overzicht van de belangrijkste zaken
Pas je menu Start aan door je favorieten, zoals apps, personen en afspeellijsten, vast te maken voor rechtstreekse
toegang. Via de live tegels open je direct wat je nodig hebt, zonder eerst de app te hoeven openen.
Het mooiste scherm is het scherm waarop je werkt
Continuum is een unieke technologie waarmee je apps er in alle beeldschermen fantastisch uitzien en prima
werken, op alle apparaten. Op 2in1-apparaten kun je je beeldscherm optimaliseren voor touch of voor muis en
toetsenbord.
Xbox geïntegreerd in Windows.
Windows 10 bevat de beste Xbox franchises en het beste van Xbox Live. Neem razendsnel gameplay op, speel
tegen consolespelers en stream vanaf elke plek in huis games van je Xbox One console naar je Windows 10apparaat.

Architectuur
64-bit computing

Ja

Kenmerken
Media type

DVD

Taalversie

Nederlands

Licentie
Aantal licenties

1 licentie(s)

Licentietype

Volledig verpakt product (FPP)

Softwaretype

Delivery Service Partner (DSP)

Minimale systeemeisen
CD-ROM drive

Ja

Minimale opslag schijfruimte

20 GB

Minimale processorsnelheid

1 GHz

Minimum DirectX vereiste

9.0

Minimum display resolutie vereiste

800 x 600 Pixels

RAM minimum

2 GB

