
 

 

Download Tutorial Windows 8.  

Microsoft telah merilis Windows 8 dan secara resmi telah memasarkan OS 

Windows 8 ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Ada dua versi dari 

Windows terbaru yaitu Windows 8 dan Windows RT. Distribusi dari Windows 8 

ini menggunakan dua cara yaitu secara online dengan men-download Windows 

8 di situs Microsoft, dan secara online melalui penjualan Windows 8 dalam 

bentuk DVD. Windows 8 merupakan operating system yang paling lengkap saat 

ini, dalam artian bahwa Windows 8 ini bisa dijalankan di berbagai media 

elektronik, baik itu di komputer, tablet PC, desktop PC, laptop, netbook touch 

screen dan juga di beberapa smartphone.  

 

Windows 8 dengan tampilan baru, teknologi baru, dan fitur-fitur baru yang 

berbeda dari versi Windows sebelumnya, akan lebih maksimal dan powerfull 

untuk digunakan pada semua kebutuhan, seperti bekerja, bermain grafis, video 

player, internet, file sharing, bermain aplikasi dan software, mendengarkan 

musik, multimedia, dan sebagainya sehingga pengguna bisa bebas memilih 

apa yang diinginkan dalam satu piranti yang menggunakan Windows 8. 

Dengan Windows 8, maka pengguna bisa bermain atau bekerja sesuai yang 

diinginkan karena sangat praktis. Windows 8 memberikan pengalaman 

komputasi tanpa kompromi. Anda tidak perlu lagi memilih antara kesenangan 

dan kenyamanan dari sebuah tablet atau kekuatan dan produktivitas sebuah 

PC, hanya dengan Windows 8 yang merupakan operating system layar sentuh 

atau Touch Screen OS, maka kenyamanan, keamanan, dan keleluasaan dalam 

berkomputer akan terjamin.  

Windows 8 memberikan pengalaman komputasi tanpa kompromi. Anda tidak 

perlu lagi memilih antara kesenangan dan kenyamanan dari sebuah tablet atau 

kekuatan dan produktivitas sebuah PC, sehingga kita akan merasakan 

perbedaan tampilan dan menu-menu Windows 8 dibandingkan dengan 

Windows 7. Windows 8 dengan tampilan dan fitur yang berbeda dari versi 

Windows sebelumnya, maka akan sedikit membuat kita bingung, canggung dan 

repot untuk menjalankan Windows 8, sehingga kita membutuhkan Panduan 
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Windows 8 atau Tutorial Windows 8 agar lebih membantu kita dalam 

mengoperasikan WIndows 8 dengan maksimal. Anda bisa dengan gratis men-

download Tutorial Windows 8 berformat PDF di alamat berikut =>  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35406 

Demikian sekilas informasi tentang download tutorial Windows 8 dan alamat 

link download tutorial Windows 8 PDF, semoga bermanfaat. 
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