Sorteio de uma formatação para computador ou notebook
O sistema operacional é Windows, a versão é da escolha do ganhador.

Antes de clicar em participar, leio todo regulamento
Regulamento






Apenas pessoas da cidade de Araras e que residam nela poderam participar dessa promoção, o descumprimento anula o participante
automaticamente do sorteio -se sorteado -, e pula-se para o próximo participante sorteado.
Curta a página TECHCASTRO e compartilhe a publicação do sorteio e aceite o aplicativo sorteie-me, pois é ele que é responsável por gerar seu
cupom.
O ganhador se prontifica a enviar e buscar o produto, seu computador ou notebook, na casa do técnico.
O prazo de entrega do produto é de 7 dias, começando pela data que foi enviado.
Se esse sorteio não atingir o número mínimo de participantes que é de 60 (sessenta), a data do sorteio se prorroga até o instante que houver o
mínimo de participantes ou, será refeito um novo sorteio caso não exista a possibilidade de prorrogação dentro do sistema sorteie-me, sistema
onde é gerado seu cupom.

Sobre

a formatação

A HD, periférico onde é instalado o sistema, é particionado (dividido) em duas partes chamadas unidades, uma inclui o sistema operacional e a outra
seus arquivos mais importantes: backups. Isso é uma medida de segurança, adotada para formatações posteriores, onde só a unidade em que está o
sistema é formatada, enquanto a segunda fica intacta, sem perdas.
Depois da instalação do sistema vem a instalação dos Drivers atualizados para seu sistema.
Driver em hardware é o nome dado a um conjunto de comandos que fazem a comunicação entre o hardware (a placa) e sistema operacional. Sem
eles devidamente instalados seria impossível reproduzir um som ou um jogo com todo o potencial que a placa tem pra oferecer.

Sobre o sistema
O sistema é atualizado, com todas as ultimas atualizações de segurança, de forma que e assegurando que seu sistema esteja o mais protegido
contra ameaças dentro e fora da internet. Também acompanha um antivirus gratuito e atualizado, para complementar a segurança.

Sobre os programas
Programas inclusos










Adobe flash player - Responsável por assistir videos online na maioria dos sites que o disponibilizam, como caso do youtube.
Adobe Reader - Leitura de livros digitais em formato PDF. O formato mais utilizado pelos usuários do mundo todo.
Java - Alguns sites o exigem, como internet banking, jogos e outros programas que venha a instalar posteriormente.
Directx - Adiciona bibliotecas específicas ao sistema para que ele esteja preparado para executar jogos.
Microsoft Visual C++ - Requerido para executar programas que no futuro venha instalar
Net Framework - Requerido para executar programas que no futuro venha instalar
XP Codek Pack - Um pacote de codecs que permite reproduzir os mais diversos tipos de formatos de videos e audio no seu computador, como
por ex. .3gp (formato de vídeo para celulares).
Pacote Office - Contém todas as ferramentas de escritório, como editor de texto e planilhas.
Media player Classic - É um reprodutor de vídeo e audio que já vem incluso no pacote XP Codec Pack.

Programas inclusos Extras




Ccleaner - Ajuda na desinstalação de programas e remoção de resíduos que eles deixam no registro do sistema, entre outras coisas mais.
Revo Uninstaller - Ajuda a desinstalar programas que, esses, de alguma forma, dificultam a desinstalação do mesmo.
Skype - Comunicador Instantâneo da microsoft, para conversar com seus amigos através de audio e vídeo.

