
Windows-verziók összehasonlítása
Előnyök és jellemzők Windows 7 Windows 8.1 Windows 10

Ismerős és minden elődjénél jobb

Start menü 
A legfontosabb elemek gyors elérése × ×

Gyors rendszerindítás 
Gyors indítás és folytatás alvó állapotból  
a Hyperboot és az InstantGo technológiával¹

× ×

Alkalmazások rögzítése 
Kedvenc alkalmazásai a tálcára rögzíthetők × × ×

Személyre szabás 
Többféle módon formálhatja 
saját igényeire az eszközt

× × ×

Nyugalom 
Stabil biztonság.  
Több meglévő eszközzel is működik.

× × ×

Személyesebb és természetesebb környezet

Cortana² 
Saját digitális asszisztens segít a teendőiben ×

Windows Hello³ 
Biztonságos bejelentkezés arcfelismeréssel  
vagy érintéssel; nincs szükség jelszóra

×

Beépített OneDrive 
Felhőben tárolt dokumentumok és fényképek 
egyszerű elérése, közvetlenül a Fájlkezelőből  
(15 GB ingyenes tárhely)

× ×

Minden eszközön a kívánt módon működik

Continuum¹  
Egyszerűen és azonnal válthat asztali  
és táblagépes üzemmód között

×

Nagyszerű játékélmény⁴ 
A legjobb játékok, remek grafika  
és beépített Xbox alkalmazás

Mindig naprakész 
Az automatikus frissítésekkel folyamatosan  
naprakész funkciókat és védelmet élvezhet⁵

×

Nagyobb hatékonyság

Microsoft Edge 
Vadonatúj böngésző minden webes feladathoz ×

Párhuzamosan futó alkalmazások 
Virtuális asztalokat hozhat létre,  
és egy nézetben tekintheti meg a futó feladatokat

Windows Áruház 
Számtalan alkalmazás és játék  
– most pedig már filmek, zenék és TV-műsorok is⁶

× ×

¹ Hardvertől függően.
² A Cortana meghatározott piacokon lesz elérhető a rendszer megjelenésekor; működése régiónként és eszközönként változhat.
³ A Windows Hello használatához speciális hardver, például ujjlenyomat-olvasó, aktív infravörös érzékelő vagy más biometrikus érzékelő szükséges.
⁴  Egyes funkciókhoz szélessávú internetkapcsolat szükséges; az internetszolgáltató az adatforgalomért külön díjat számíthat fel.  

Az Xbox Live csak a támogatott játékokban és országokban érhető el. Lásd: xbox.com/live/countries. A DirectX 12 kizárólag a támogatott  
játékokkal és grafikus lapkákkal használható. Kompatibilitási és más fontos telepítési információkért keresse fel az eszköz gyártójának webhelyét  
és a www.windows.com/windows10specs címet. A játékok Xbox One-ra, PC-re, táblagépre és telefonra készült verziói külön vásárolhatók meg.

⁵ A jövőbeli frissítésekre további szoftver- és/vagy hardverkövetelmények lesznek érvényesek.
⁶ Az alkalmazások és a digitális tartalmak elérhetősége és funkcionalitása országtól függően változhat.

http://www.windows.com/windows10specs

