DYNABOOK UTÖKAR SITT PRISVÄRDA SATELLITE PROSORTIMENT MED NY C40- OCH UPPDATERAD C50-MODELL
•

Nya 14-tums Satellite Pro C40-H erbjuder mobilitet och funktionalitet för
budgetmedvetna yrkesarbetare och studenter

•

Uppdaterad 15-tums Satellite Pro C50-H levereras med bättre prestanda och nya
användarvänliga funktioner
•

De lägst prissatta bärbara datorerna i Dynabooks portfölj

17 november 2020, Neuss, Tyskland – Idag lanserar Dynabook Europe GmbH två nya
produkter till sitt Satellite Pro-sortiment - den nya 14-tums C40-H, som på ett skickligt sätt
kombinerar prisvärdhet och bärbarhet, samt en uppdaterad 15-tumsmodell, C50-H, med ny
processor, skärm, minne samt lagringsalternativ. Båda enheterna erbjuder användarna alla
verktyg för en produktiv arbets- eller studiedag i ett lätt bärbart paket utan att man riskerar
spräcka IT-budgeten. Paret har kraftfulla 10:e generationens Intel Core-processorer, DDR4
RAM-minne upp till 16 GB* och snabba SSD-lagringsalternativ upp till 512 GB.
Designad för ett liv på resande fot
C40-H har designats med mobilitet och stil i åtanke. Den väger bara 1,55 kg och har en
kompakt formfaktor på 18,9 mm, vilket gör den lätt att transportera. Batteritiden¹ på upp till
10 timmar gör den till en pålitlig följeslagare för både yrkesverksamma och studenter som
befinner sig på resande fot. Datorn har en smal ram som omfamnar en reflexfri 14-tums HDeller FHD LCD-skärm som ger en bra tittarupplevelse samt ett kompakt fotavtryck, medan
15-tumsenheten har upp till 9,5 timmars batteritid¹ och olika skärmalternativ inklusive en ny
250 NIT FHD-skärm för förbättrad ljusstyrka. Båda enheterna är utrustade med ett stort
tangentbord och ClickPad, med stöd för Precision TouchPad för bekvämt skrivande och
navigering under en hel dag, 15-tummaren C50-H inkluderar även numeriska tangenter. Båda
enheterna kan väljas med SecurePads som inkluderar fingeravtrycksläsare.
Trots att de är budgetvänliga bärbara datorer, innebär de nya modellernas distinkta mörkblå
design att enheterna inte kompromissar med ett modernt utseende. Dessutom är de målade
ytorna på båda Satellite Pro-enheterna också behandlade med en speciell antibakteriell färg
för att skydda användare från tillväxt av bakterier. 2

– Vi vet att mångas budgetar för IT är begränsade, särskilt med tanke på den nuvarande
krisen, men yrkesarbetare och studenter behöver fortfarande vara produktiva. Det är precis
därför vi har lanserat Satellite Pro C40-H och uppdaterat Satellite Pro C50 som vi lanserade
tidigare i år - för att säkerställa att alla kan få tillgång till den teknik de behöver för att få sitt
arbete gjort till ett överkomligt pris, säger Damian Jaume, VD, Dynabook Europe GmbH.
Koppla upp och samarbeta
C40-H och C50-H är utformade med en rad olika portar och anslutningsmöjligheter så att
användare kan arbeta var de än befinner sig. En USB Type-C-port ger laddnings-, anslutnings-,
display- och överföringsfunktioner via en port, medan ytterligare två USB 3.0-portar, en
HDMI-port i full storlek och en Gigabit-LAN-port ger ytterligare perifer anslutning. Dessutom
ryms en micro SD-kortplats för bärbara lagringsbehov. För ytterligare anslutning tillåter en
USB-C-dockningsstation (tillval) enkel anslutning som minimerar kabeltrassel och ger snabb
anslutning till en användares favoritutrustning. När det gäller trådlöst är C40-H och C50-H
utrustade med WiFi 802.11 AC och Bluetooth-anslutning.
C40-H och C50-H ger användare möjlighet att hålla kontakten med kunder, kollegor och
kamrater. Enheterna uppfyller alla dagens användares videokonferensbehov och är utrustade
med en HD-webbkamera, stereohögtalare och inbyggd Cortana-aktiverad mikrofon. De ger
också användare möjlighet att para ihop sina egna hörlurar via Bluetooth eller via uttaget för
mikrofon och hörlurar.
Säkerhet på enhetsnivå
Att försvara sig mot allt mer sofistikerade cyberbrottslingar är en ständig utmaning för varje
företag och en som bör hanteras med säkra och hanterbara enheter som innehåller
avancerade säkerhetsfunktioner. C40-H och C50-H är utrustade med den firmwarebaserade
Trusted Platform Module (TPM) 2.0, vilket innebär att information krypteras på enheten för
att undanröja risken för att den manipuleras. Dessutom förhindrar användar- och adminlösenordsfunktioner oönskad åtkomst, medan en Kensington-låsplats som tillval hjälper till
att förhindra fysisk stöld.
Satellite Pro C50-H och C40-H kommer att finnas tillgängliga från november 2020
respektive december 2020. För mer information om Dynabook-sortimentet, besök:
http://se.dynabook.com/generic/business-solutions/
* beroende på modell (välj mellan 4 GB / 8 GB / 16 GB DDR4 3200 MHz)

¹ mätt med Mobile Mark ™ 2014. Mobile Mark är ett varumärke som tillhör Business
Applications Performance Corporation
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Besök oss online
Besök vår webbplats för den senaste informationen och vår blogg for ytterligare information.
Du kan även nå oss via våra kanaler i sociala medier: Twitter samt 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: http://se.dynabook.com/generic/business-solutions.

