Ειναι τα Windows που γνωριζετε, αλλα καλυ τερα
Γνώριμα και καλύτερα από ποτέ
άλλοτε
Τα Windows 10 είναι γνώριμα και εύχρηστα και με πολλές
ομοιότητες με τα Windows 7, συμπεριλαμβανομένου του
μενού Έναρξης. Ξεκινούν και επανέρχονται σε λειτουργία,
διαθέτουν περισσότερη ενσωματωμένη ασφάλεια για να
είστε ασφαλείς και είναι σχεδιασμένα προκειμένου να
λειτουργούν με το λογισμικό και το υλικό που ήδη έχετε.
Αυτό αποτελεί συνέχεια των προτερημάτων των
Windows 8 με τα Windows 7.
--Windows Insider

Κάντε το web να λειτουργεί με τον
τρόπο που εσείς θέλετε
Το Microsoft Edge σας επιτρέπει να περάσετε γρήγορα από την
πριήγηση στη δράση. Γράψτε1 ή πληκτρολογήστε σημειώσεις
απευθείας σε ιστοσελίδες και μοιραστείτε τις με άλλους, διαβάστε
online άρθρα χωρίς ενοχλήσεις και αποθηκεύστε τα αγαπημένα σας
αναγνώσματα για να τα ανοίξετε αργότερα με την άνεσή σας.

Η πολλαπλή δραστηριότητα σας
βοηθά να φτάσετε ταχύτητα στην
««ολοκλήρωση»»
Κάντε ταχύτερα τις εργασίες σας με την καλύτερη διαχείριση της
επιφάνειας εργασίας. Κουμπώστε μέχρι τέσσερα αντικείμενα
ταυτόχρονα σε μία οθόνη και δημιουργήστε εικονικές επιφάνειες
εργασίας οποτεδήποτε χρειάζεστε περισσότερο χώρο ή θέλετε να
ομαδοποιήσετε τα αντικείμενα ανά έργο, όπβς τις εφαρμογές του
Office για εργασία και τα παιχνίδια για την ψυχαγωγία σας.
Αυτή η έκδοση των Windows θα διαγράψει μονοκοντυλιά όλες
τις άλλες εκδόσεις των Windows.
--Windows Insider

Το νέο Windows Store είναι το
μοναδικό σημείο για όσα
αγαπάτε
Παρουσιάζουμε το νέο Windows Store, μια ενοποιημένη
αγοραστική εμπειρία για όλες τις συσκευές με Windows 10.
Περιηγηθείτε στο κατάστημα από τον υπολογιστή, το tablet ή το
τηλέφωνό σας και κάνετε με ευκολία λήψεις σπουδαίου δωρεάν
και επί πληρωμή ψηφιακού περιεχομένου όπως εφαρμογές,
παιχνίδια, μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.2

Το Xbox έρχεται στα
Windows
Οι μεγαλύτερες παραγωγές του Xbox και τα
καλύτερα του Xbox Live προσφέρονται στα
Windows 10. Αρχίστε την εγγραφή του παιχνιδιού
μέσα σε δευτερόλεπτα, ανταγωνιστείτε με παίκτες
κονσόλας και μεταφέρετε με ροή παιχνίδια από το
Xbox One σε οποιονδήποτε υπολογιστή με
Windows 10 μέσα στο σπίτι σας.3
Η ταξινόμηση των επιτευγμάτων που έχετε
ήδη αποκτήσει στην κορυφή της σελίδας ήταν
πολύ έξυπνη.
--Windows Insider

Σπουδαίες ενσωματωμένες εφαρμογές που λειτουργούν σε όλες τις
συσκευές σας
Τα Windows 10 διαθέτουν εξαιρετικές ενσωματωμένες εφαρμογές4 όπως Χάρτες, Φωτογραφίες, Αλληλογραφία και ημερολόγιο,
Μουσική, Ταινίες και Τηλεόραση. Και αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν το OneDrive για την αντιγραφή ασφαλείας των πληροφοριών
σας και τον απρόσκοπτο συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές με Windows 10, έτσι ώστε να μη βρίσκεστε ποτέ μακριά από αυτά που
χρειάζεστε.

Χάρτες

Φωτογραφίες

Αλληλογραφία

OneDrive

Μουσική

Ταινίες και TV

Η καλύτερη οθόνη είναι πάντα
εκείνη στην οποία βρίσκεστε

Παρουσιάζουμε το πρώτο smartphone
με ισχύ επιπέδου υπολογιστή

Τα Windows 10 επιτρέπουν στις εφαρμογές σας να δείχνουν και
να λειτουργούν άψογα σε όλες τις λειτουργίες, σε προτύπολους
τους υπολογιστές αφής και στα tablet.5

Συνδέστε το με οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο για να χρησιμοποιήσετε το
τηλέφωνο με Windows 10 σαν υπολογιστή για την εργασία σας ή για προβολή
σε μεγάλη οθόνη για την ψυχαγωγία σας.6
Σημείωση: Το Continuum για τηλέφωνα θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα
νέα premium τηλέφωνα που θα παρουσιαστούν σύντομα.

Αλληλεπιδράστε με τη συσκευή σας με όποιον τρόπο θέλετε
Αφή, πληκτρολόγηση, γραφή ή ομιλία: η επιλογή είναι δική σας έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ο,τιδήποτε σας εξυπηρετεί
καλύτερα γι' αυτά που κάνετε. 7

Δυνατότητα αφής
Κάντε πράγματα όπως συγγραφή
σε μια ιστοσελίδα, σαρώστε τις
φωτογραφίες σας και κουμπώστε
εφαρμογές στη θέση τους.

Γραφή
Χρησιμοποιήστε την πένα για να
σχεδιάσετε με το χέρι σας ή για
να προσθέσετε σημειώσεις σε
αρχεία, να υπογράφετε έγγραφα
ή να κάνετε επεμβάσεις σε
καλλιτεχνικές εφαρμογές.

Τύπος
Όταν πρέπει να κάνετε
περισσότερα, χρησιμοποιήστε το
πληκτρολόγιό σας ή το
πληκτρολόγιο αφής σε συσκευές
με δυνατότητα αφής.

Μιλήστε
Κουβεντιάστε με φίλους και
συγγενείς στο Skype.

Εσείς είστε στην κυριολεξία ο
κωδικός πρόσβασης.
Οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να περιέχει το περιεχόμενό σας αλλά
μόνο τα Windows σας παρέχουν μια αληθινά προσωπική εμπειρία.
Με το Windows Hello, η συσκευή σας ελέγχει την ταυτότητά σας και
σας αναγνωρίζει με βάση την παρουσία σας, παρέχοντας
μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία, και επιπλέον, ένα φιλικό
χαιρετισμό.9
Σημείωση: Το Windows Hello θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες νέες
συσκευές που θα παρουσιαστούν σύντομα.

Windows 10 για οικιακή χρήση

Τα Windows 10 είναι ο συνεργάτης σας για να επιτύχετε όσα
θέλετε. Αποκτήστε ταχύτητα στις εκκινήσεις, ένα οικείο, αλλά
διευρυμένο Μενού Έναρξης και νέους σπουδαίους τρόπους
για να εκτελέσετε τις ενέργειές σας ακόμα και σε πολλαπλές
συσκευές. Θα λατρέψετε επίσης τις καινοτόμες δυνατότητες,
όπως το ολοκαίνουργιο πρόγραμμα περιήγησης, σχεδιασμένο
για ηλεκτρονική δράση.

Απαιτήσεις
Απαιτούμενος
επεξεργαστής

Επεξεργαστής 1 GHz ή ταχύτερος

Απαιτούμενη μνήμη

Μνήμη RAM 1 GB για 32-bit˙ 2 GB για 64-bit˙
Έως 20 GB διαθέσιμου χώρου στο σκληρό δίσκο

Απαιτούμενος
διαθέσιμος χώρος στο
σκληρό δίσκο
Απαιτούμενη κάρτα
γραφικών

Ανάλυση οθόνης 800 x 600 ή υψηλότερη Επεξεργαστής γραφικών DirectX® 9 gε πρόγραμμα οδήγησης WDDM

Απαιτούμενη
συνδεσιμότητα

Πρόσβαση στο Internet (ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις)

Άλλες απαιτήσεις
συστήματος

Για ορισμένες δυνατότητες απαιτείται λογαριασμός Microsoft. Για την παρακολούθηση DVD απαιτείται ξεχωριστό λογισμικό
αναπαραγωγής

Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα. Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να ισχύουν και άλλες απαιτήσεις για τις ενημερώσεις. Δείτε τη σελίδα
Αναβάθμισης των Windows 10 για λεπτομέρειες.
1

Εξαρτάται από το υλικό.

Η διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων, του περιεχομένου και των εφαρμογών καθώς και ο τρόπος χρήσης, ίσως να διαφέρει ανάλογα με την αγορά και τη
συσκευή.
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Απαιτείται σύνδεση ευρείας ζώνης στο Internet για ορισμένες δυνατότητες (πιθανόν να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχό σας). Οι δυνατότητες του Xbox
Live διατίθενται μόνο με τα υποστηριζόμενα παιχνίδια σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Xbox Live, βλέπε xbox.com/live/countries. Ένας περιορισμένος
αριθμός παιχνιδιών διατίθενται το 2015, τα οποία υποστηρίζουν παιχνίδια ανεξάρτητο από συσκευές. Θα ακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια. Η ροή μπορεί
να γίνεται σε μία συσκευή κάθε φορά. Η ροή δεδομένων με πολλαπλούς παίκτες από το Xbox One απαιτεί σύνδεση οικιακού δικτύου και συνδρομή Xbox
Live Gold (πωλείται χωριστά). Η Gold απαιτείται επίσης για παιχνίδι με πολλούς παίκτες στο Xbox One. Το DirectX 12 διατίθεται μόνο με τα
υποστηριζόμενα παιχνίδια και υποσυστήματα γραφικών. Το Game DVR διατίθεται μόνο με τον υποστηριζόμενο εξοπλισμό. Για να πληροφορίες
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συμβατότητας και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή της συσκευής σας και
τη σελίδα www.windows.com/windows10specs. Όλες οι εκδόσεις των παιχνιδιών για Xbox One, υπολογιστή/tablet και Phone πωλούνται χωριστά.
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Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών και ο τρόπος χρήσης τους μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά. Κάποιο περιεχόμενο πωλείται ξεχωριστά.

5

Ο τρόπος χρήσης της κάθε εφαρμογής ενδέχεται να ποικίλλει. Εξαρτάται από το υλικό.

Η εξωτερική οθόνη θα πρέπει να διαθέτει είσοδο HDMI. Τα συμβατά με Continuum αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών
και ο τρόπος χρήση ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή και την αγορά.
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7

Εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Κάποια αξεσουάρ ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.
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Εξαρτάται από τον εξοπλισμό. Μπορεί να απαιτείται ξεχωριστή λήψη.

Το Windows Hello απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης συσκευής ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, φωτιζόμενου αισθητήρα
IR ή άλλων βιομετρικών αισθητήρων.
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