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CorelDRAW® Essentials 2021
(POLSKI) - lic. wieczysta - WINDOWS
- elektroniczna
Cena brutto

608,85 zł

Cena netto

495,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24h - dni robocze

Kod producenta

ESDCDE2021EMEA

Producent

Corel

Opis produktu

NOWOŚĆ! CorelDRAW® Essentials 2021 - PL

Projektuj dla przyjemności z CorelDRAW®
Essentials 2021!
Niedrogi i łatwy w obsłudze zestaw narzędzi do
projektowania dla początkujących użytkowników
narzędzi graficznych.
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z
projektowaniem, to intuicyjne oprogramowanie
do ilustracji wektorowych pozwoli Ci tworzyć
zaproszenia, kartki okolicznościowe, obrazy w
mediach społecznościowych i wiele innych
-prosto i przyjemnie.
Projektuj i rozmieszczaj grafiki w przyjaznym
środowisku, które zapewnia większą kreatywną
kontrolę niż podstawowa aplikacja do
projektowania. Dodaj swój niepowtarzalny
akcent, aby uzyskać oszałamiające efekty
wizualne, które z pewnością zachwycą.

Przystępne cenowo rozwiązanie do projektowania graficznego

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś już ekspertem w dziedzinie projektowania
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graficznego, pakiet CorelDRAW® Essentials 2020 pozwoli Ci sprawnie opracowywać atrakcyjne
projekty. To wszechstronne oprogramowanie do tworzenia ilustracji wektorowych pozwala szybko i
pewnie opracowywać plakaty, wizytówki, kalendarze, obrazki do serwisów społecznościowych i nie
tylko.

Łatwość obsługi

Rozpoczęcie pracy z pakietem CorelDRAW Essentials i opracowywanie atrakcyjnych projektów jest
bardzo proste! Zapewnij sobie sukces już na początku, zapoznając się z pomocnymi plikami
poglądowymi. Projektuj sprawniej dzięki wskazówkom z poręcznego okna dokowanego Podpowiedzi,
przedstawiającym, jak posłużyć się narzędziem, które właśnie zostało wybrane.

O wiele więcej niż podstawowa aplikacja do edycji grafiki

Daj wyraz swojej pasji, przygotowując atrakcyjne projekty graficzne dzięki większej kontroli procesu
twórczego niż w przypadku podstawowych aplikacji do projektowania. Niezawodny pakiet CorelDRAW
Essentials pozwala nadać pracom wyjątkowy charakter, a jednocześnie jest pozbawiony ograniczeń
typowych dla programów graficznych bazujących na pracy z szablonami.

CorelDRAW® Essentials 2021
Główne aplikacje:
CorelDRAW® Essentials - Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i przygotowywania układu stron

Corel PHOTO-PAINT™ Essentials - Aplikacja do edycji zdjęć, umożliwiająca ich szybkie i łatwe retuszowanie oraz modyfikowanie
Dla kogo jest przeznaczony? - Okazjonalni i początkujący użytkownicy narzędzi graficznych, użytkownicy domowi

Do czego służy? - Tworzenie zaproszeń, plakatów, kartek okolicznościowych, obrazków do serwisów społecznościowych i innych projektów graficznych, które można
pokazać znajomym i rodzinie

Dlaczego warto kupić? - Przyjazne użytkownikowi i przystępne cenowo projektowanie oraz tworzenie układów stron; łatwość opanowania obsługi; o wiele więcej niż
prosta aplikacja graficzna

Uwaga: produkt nie zawiera wszystkich funkcji pakietu pełnego CorelDraw Graphics Suite 2021. Upewnij się przed zakupem
korzystając z tabeli porównawczej wersji, że wybierasz pakiet odpowiedni dla siebie!
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Wymagania systemowe
System operacyjny
Procesor
Pamięć RAM
Miejsce na dysku twardym
Urządzenia wejściowe
Rozdzielczość ekranu
Przeglądarka internetowa
Inne oprogramowanie
Napęd optyczny

Windows 11, 10* 64-bit z najnowszymi aktualizacjami i dodatkami Service
Procesor Intel Core i3/5/7/9 lub AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
4 GB RAM ( zalecane 8GB lub więcej )
2.5 GB miejsca na dysku twardym
Ekran wielodotykowy, mysz lub tablet
Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 przy 100% (96 dpi)
Microsoft Internet Explorer 11 lub wyższa
Microsoft .NET Framework 4.7.2
Napęd DVD (wymagany do instalacji z wersji pudełkowej) Instalacja z D

pobrania do 400 MB
Połączenie internetowe

Połączenie z Internetem do instalacji i uwierzytelnienia pakietu CorelDRAW
korzystania z niektórych elementów oprogramowania

CorelDRAW Essentials 2021 obsługuje system Windows 10, wersja 2004, 20H2 i nowsze wersje, które
mogą zostać wydane w trakcie cyklu życia pakietu CorelDRAW Essentials 2021

Warunki licencjonowania
CorelDRAW® Essentials 2021
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Kod producenta: ESDCDE2021EMEA

Platforma: tylko dla systemu Windows 11, 10 64bit
Sposób dystrybucji: licencja elektroniczna - klucz programu wraz z linkiem do pobrania wersji
wysłany na adres skrzynki mailowej
Rodzaj licencji: wieczysta, bezterminowa - do wykorzystania komercyjnego lub domowego
Liczba użytkowników: 1
Subskrypcja i program serwisowania CorelSure: - niedostępne dla tej wersji
Opcje dotyczące wdrożenia w sieci: - brak możliwości instalacji sieciowej
Język: polski oraz ( EN/DE/FR/ES/BR/IT/NL/PL)

Porównanie wersji

Porównanie wersji CorelDRAW dla Windows
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