
 

 

 

DYNABOOK UTÖKAR SATELLITE PRO C40- OCH C50-SERIEN 

 

• Uppdateringar ger 11:e generationens Intel Core-processorer till 

Satellite Pro C40-J- och C50-J-serien  

• Passar ett bredare utbud av användarspecifikationer och budgetar 

• Finns nu i ljusguld och mörkblått 

 

16 november 2021, Stockholm, Sverige: Idag tillkännager Dynabook Europe GmbH 

Satellite Pro C40-J och Satellite C50-J, en utökning av sortimentet utformat för att 

kombinera prestanda, produktivitet och moderna designfunktioner till ett överkomligt 

pris. För att erbjuda ytterligare valmöjligheter har de nya C40-J och C50-J de senaste 11:e 

generationens Intel Core- och Celeron-processorer, och kommer att finnas tillgängliga i 

ljusguld och mörkblått. De bärbara datorerna passar ett bredare utbud av specifikationer 

och prisklasser, vilket gör de idealiska för budgetmedvetna professionella och studenter. 

Redo för ett liv på resande fot 

Dynabook har noggrant konstruerat C40-J och C50-J för att balansera prestanda och 

funktionalitet med design och mobilitet. Med en elegant exteriör i mörkblått eller ljust 

guld, presenterar enheterna en modern estetik som kommer att tilltala dagens 

professionella eller studenter som arbetar på distans, på kontoret eller på resande fot. 

Dessutom erbjuder enheterna mer än bara en modern design, eftersom de har 

behandlats med en antibakteriell beläggning för att begränsa tillväxten av potentiellt 

skadliga bakterier med upp till 99,9 procent¹. 

 

Under huven ger Intel-processorerna tillsammans med DDR4-minne upp till 32 GB* och 

snabba PCIe SSD-lagringsalternativ upp till 512 GB höga prestandanivåer. 

De bärbara datorerna är lätta att transportera och har ett robust chassi designat för 

krävande professionella och studenter med höga krav i åtanke. Med en slimmad 

formfaktor på 18,9 mm ger 14” C40-J över 9,5 timmars användning² vid bara 1,55 kg*, 

medan 15” C50-J har en formfaktor på 19,7 mm, väger under 1,9 kg* och ger över 8 

timmars batteritid² – tillräckligt med ström för att fullfölja en hel arbetsdag innan man 

behöver ladda igen. 

Deras matta HD- eller FHD-skärmar ger en “storskärmsupplevelse”. Det stora 



 

 

 

tangentbordet, det numeriska tangentbordet på C50-J och ClickPad ger komfort hela 

dagen för förbättrade arbetsflöden för användare. 

– Vårt mål är att använda den senaste och mest lämpliga tekniken för att stärka vårt breda 

spektrum av kunder i deras dagliga arbete - från studenter till proffs. Att ha tillgång till 

det väsentliga för en produktiv arbets- eller studiedag behöver inte längre dränera 

plånboken. De nya Satellite Pro C40-J- och C50-J-modellerna levererar en solid 

verktygslåda för daglig datoranvändning, allt i en kompakt och attraktiv formfaktor, utan 

premiumprislappen, säger Damian Jaume, VD för Dynabook Europe GmbH. 

Banbrytande anslutningsmöjligheter, varhelst du befinner dig 

C40-J och C50-J drar nytta av ett omfattande utbud av anslutningsmöjligheter, vilket gör 

det möjligt för användare att vara uppkopplade och produktiva var de än befinner sig. 

För trådlös anslutning är enheterna utrustade med WiFi 802.11 AC och Bluetooth-

funktioner. Trots sin tunna formfaktor har enheterna byggts med en rad portar och 

anslutningsmöjligheter så att användarna bibehåller produktiviteten, var som helst. En 

multifunktionell USB Type-C-port möjliggör laddning, skärmanslutning och 

dataöverföring, förutom ytterligare två USB 3.1 Type A-portar, en fullstor HDMI-port och 

Gigabit-LAN-port. Dessutom rymmer en Micro SD-kortplats ytterligare lagringsbehov. 

Med den nuvarande trenden med hybridarbete levererar de bärbara datorerna alla 

verktyg för att hålla kontakten med kollegor, kunder och kamrater. Enheterna har en HD-

webbkamera, stereohögtalare och inbyggd Cortana-aktiverad mikrofon. En kortplats för 

mikrofon/hörlurar eller Bluetooth-anslutning ger användarna möjlighet att koppla in eller 

koppla ihop hörlurar. 

Säkerhet att lita på som användare 

Eftersom datasäkerhet är ett stort problem för många företag och lärosäten idag, har 

C40-J och C50-J firmware-baserad Trusted Platform Module (fTPM) 2.0. Information 

krypteras på enheten och minskar risken för datamanipulation. I kombination med 

användar- och administratörslösenordsfunktioner som förhindrar obehörig åtkomst, 

samt inloggning via en valfri fingeravtrycksläsare (SecurePad), fungerar enheten som den 

första försvarslinjen mot allt mer sofistikerade cyberbrottslingar. En Kensington-låsplats 

ger användarna sinnesro att enheten kommer att vara precis där de har lämnat den. 

 

Satellite Pro C40-J and C50-J kommer att finnas tillgängliga från december 2021. För mer 

information om Dynabooks sortiment, besök: http://se.dynabook.com/. 

 



 

 

 

* Beroende på modell. 

¹ Testad enligt Japanese Industrial Standards (Z 2801). 

² Mäts med Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark är ett varumärke som tillhör Business 

Applications Performance Corporation. 
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Presskontakt 

Madelene Kornfehl 

Cloudberry Communications 

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. 

Tidigare verksam som Toshiba Client Solutions Co. Ltd, är Dynabook Inc nu helägt av 

Sharp Corporation. Med över tre decennier av teknisk expertis fortsätter Dynabook Inc 

att leverera produkter och lösningar av högsta kvalitet och pålitlighet för att stödja våra 

partners och kunder när de når sina mål. 

 

För mer information besök: https://se.dynabook.com/. 


