
 

 

 

PRISVÄRDA OCH STILIGA SATELLITE PRO C50 NY MEDLEM I 

DYNABOOKS NOTEBOOK-SERIE 

• Tunnare och modernare utseende utan att kosta för mycket  

• Lägsta prissatta laptop i Dynabook-sortimentet 

• Förenklar jobb och samarbete tack vare ett stort utbud av prestanda-, 

anslutnings- och säkerhetsfunktioner 

 

9 juni 2020, Stockholm, Sverige: Nu lanserar Dynabook Europe GmbH Satellite Pro C50, 

en budgetmedveten bärbar affärsdator som förser användare med alla verktyg som 

behövs för en produktiv arbetsdag. Den nya enheten är utrustad med en mängd olika 

prestanda, anslutningsmöjligheter och säkerhetsförbättrande funktioner i ett attraktivt 

och slimmat format. Den nya enheten erbjuder utmärkt värde som den billigaste bärbara 

datorn i Dynabooks utbud.  

Satellite Pro C50 är utformad för att passa alla IT-budgetar, men kompromissar inte med 

att erbjuda den viktigaste tekniken för daglig användning på företag. Kraftfulla Intel® 

Core™ -processorer, snabbt DDR4-RAM-minne upp till 8 GB och SSD-lagringsalternativ 

innebär att enheten enkelt kan utföra även de mest krävande uppgifter. 

Utmärkt utformad  

Med ett elegant mörkblått yttre är C50 professionell och modern. Alla dess funktioner 

har utvecklats för att passa alla typer av moderna arbetsstilar - på kontoret, hemma eller 

på resande fot. Den är lätt att bära, väger bara 1,76 kg* och med en kompakt formfaktor 

på 19,7 millimeter, vilket är mycket smalare än jämförbara bärbara datorer på marknaden. 

Enheten har en tunn ram på sin reflexfria 15,6-tums LCD FHD-skärm och ger användarna 

en skarp och tydlig visuell upplevelse, medan dess ergonomiska tangentbord med 

numeriskt tangentbord möjliggör snabba beräkningar och bekväm skrivning hela dagen. 

För ökad användarupplevelse och förbättrad produktivitet är C50 utrustad med en stor 

ClickPad - den största i Dynabook-portföljen. Dessutom innebär en batteritid på 12,5 

timmar¹ att datorn är den perfekta följeslagaren på tjänsteresan.  

– C50 har konstruerats för att vara utrustad med allt som en användare behöver för att 

få jobbet gjort. Det är vår lägst prissatta enhet just nu och återspeglar vårt uppdrag att 

se till att alla företag, oavsett deras IT-budget, kan njuta av pålitlig och mångsidig teknik, 

säger Damian Jaume, VD för Dynabook Europe GmbH.  



 

 

 

– Vi vet att pris och funktionalitet är nyckelfaktorer för en företagsdator och Satellite Pro 

C50 levererar på båda fronter. Dessa kriterier är dock inte tillräckliga i dagens affärsvärld. 

Estetik och design blir allt viktigare för medarbetarnas engagemang och behållning, och 

användarna vill ha en professionell enhet som de kan lita på var de än loggar på. 

Kärnfullt uppkopplad  

Enheten erbjuder också smidiga anslutningsmöjligheter som underlättar samarbete tack 

vare en mängd externa enheter som kan kopplas in samt trådlösa alternativ hemma eller 

på kontoret. En USB Type-C-port ger laddnings-, anslutnings- och displayfunktioner via 

en port, medan en HDMI i full storlek, 2 x USB Type-A 3.0 och MicroSD-kortläsare 

möjliggör ytterligare visning och anslutningsanslutning. Dessutom ger WiFi 802.11 AC 

och Bluetooth 4.2 snabba anslutnings- och nedladdningshastigheter, medan en Gigabit-

LAN-port ger snabb åtkomst till nätverksresurser på kontoret. När det kommer till att 

hålla kontakten med kunder och kollegor på olika platser är C50 redo att börja jobba 

direkt. En HD-webbkamera, stereohögtalare och inbyggd Cortana-aktiverad mikrofon 

ger rikt ljud och skarpt bild för videosamtal av hög kvalitet. 

Naturligt säker  

Säkerhet är fortfarande ett prioriterat område för alla organisationer i alla branscher. C50 

tillhandahåller alla viktiga data- och enhetsskyddsverktyg för att skydda anställdas data 

och företagsdata. Enhetens firmwarebaserade Trusted Platform Module (TPM) 2.0 gör att 

känslig information är krypterad på enheten för att ta bort risken för manipulation, 

medan användar- och administratörslösenord försvårar oönskad åtkomst. Dessutom 

finns det som tillval en Kensington-låsplats för att förhindra fysisk stöld.  

Satellite Pro C50 kommer att finnas tillgänglig i slutet av juni 2020. För mer information 

om Dynabooks sortiment, besök: https://se.dynabook.com/generic/business-solutions/. 

 

*beroende på modell  

¹uppmätt med Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark är ett varumärke som tillhör Business 

Applications Performance Corporation 
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Presskontakt 

Madelene Kornfehl 

Cloudberry Communications 

https://se.dynabook.com/generic/business-solutions/


 

 

 

madelene@cloudberry.se 

070–658 58 85 

 

Besök oss Online 

Besök vår webbplats för den senaste produktinformationen och vår blogg för mer 

information. Eller kontakta oss via Twitter och Linkedin. 

 

Om Dynabook Inc. 

I mer än 30 år har Toshibas laptops och teknik satt nya standarder för innovation, kvalitet 

och pålitlighet. Nu majoritetsägt av Sharp Corporation, fortsätter Dynabook Inc. i denna 

tradition för att leverera värde och service som hjälper våra partners och kunder att nå 

sina mål. För mer information, besök se.dynabook.com. 
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