Een betaalbare sprong
in de toekomst
Satellite Pro L50-G-11H
De dynabook Satellite Pro L50-G is een mooi afgeronde laptop van 15,6 inch,
ontworpen om de nieuwste technologie betaalbaar te maken. Hij combineert
gebruiksgemak met uitstekende prestaties dankzij de Intel© Core™ Processor
van de 10e generatie en tot 16 GB DDR4 RAM, en de dynabook Satellite Pro L50G voert algemene functies en multitasking moeiteloos en zonder vertraging uit,
tot wel 11 uur* op één acculading.
De dynabook Satellite Pro L50-G is een echt 'Modern Device' volgens de hoge
specificatie van Microsoft. Hij weegt slechts 1,7 kg, maar beschikt over een
volwaardig toetsenbord met een numeriek toetsenblok en een uitgebreide
reeks poorten, waaronder USB Type-C, nog drie standaard USB-poorten en
HDMI. Ook Gigabit LAN is aanwezig en via WiFi 6 kunt u met hoge snelheid en
betrouwbaarheid draadloos verbinding maken. Uitgebreide beveiligingsopties
en strenge testprocedures geven u de zekerheid dat uw gegevens veilig zijn en
uw investering beschermd is.

10e generatie
Intel® Core™
Processor

Dubbele
HDD/SDDopslagmogelijkheid

Vanaf 1,7 kg

* Gemeten met Mobile Mark 2014, afhankelijk van het model
- Mobile Mark is een handelsmerk van de Business Applications Performance Corporation
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Intel WiFi 6

Voldoet aan de
standaard van
Microsoft voor
'Modern Devices'

TECHNISCHE GEGEVENS
Processor

10e generatie Intel® Core™ i5-10210U Processor (1,60/4,20 GHz, level 3 cache: 6MB)

Besturingssysteem/platform

Windows 10 Pro 64-bit - dynabook raadt Windows 10 Pro aan voor bedrijven

Ontwerpkleur

zwarte structuur

Systeemgeheugen

8192 MB, maximale uitbreidbaarheid: 16.384 MB, technologie: DDR4 RAM (2666 MHz)

Solid state drive

M.2 PCIe 256GB

Beeldscherm

39,6 cm (15,6") Full hd TFT niet-reflecterend High Brightness eDP™-scherm met led-zijverlichting en 16: 9-formaat, interne resolutie: 1920 x 1080

Grafische kaart

Intel® UHD Graphics

Aansluitingen

1 x HDMI-out ondersteuning voor 1080p signaal, 1 x externe hoofdtelefoon (stereo) / microfoon combo-aansluiting

Interfaces

1 x RJ45 - Flip connector, 1 x SD™-kaartsleuf (SD™, SDHC™, SDXC™ met ondersteuning voor UHS-I &amp; MMC, miniSD™/microSD™-kaart vereist adapter), 3 x
USB 3.0 (een met ondersteuning voor USB Sleep-and-Charge), 1 x USB 3.1 Type-C Gen 1-poort met ondersteuning voor gegevensoverdracht, voeding en
Display Port

Uitbreiding

2 geheugen slots

Draadloze communicatie

Dual Band Wireless LAN 802.11ax (Wi-Fi 6) Intel®, Bluetooth® 5.0 Intel®

Bedrade communicatie

Gigabit Ethernet LAN

Geluidssysteem

Stereoluidsprekers

Toetsenbord

Randloos zwart toetsenbord en numeriek toetsenblok met 10 cijfers

Cursorbesturing

ClickPad

Accu

technologie: lithium-ion, 4-cels, tot 9 uur 40 min (MobileMark™ 2014 met Windows 10)
MobileMark is een handelsmerk van de Business Applications Performance Corporation.

Afmetingen

361 x 244 x 19,9 mm, gewicht: vanaf 1,7 kg

Webcam

HD-camera met Dual Mic voor Cortana en Skype™ voor bedrijven

Garantie

5 jaar EMEA Carry-in. We bieden ook een groot scala aan diensten om uw standaard garantie te upgraden. Neem eens een kijkje op onze website
nl.dynabook.com/services om de juiste service voor uw product te vinden. Batterij: 1 jaar

Gebundelde hardware

AC adapter

Gebundelde software

Microsoft® Office - 1 maand op proef voor nieuwe Microsoft Office 365 customers

Beveiligingseigenschappen

supervisor wachtwoord, Harddisk wachtwoord op aanvraag, gebruikers wachtwoord, slot for Secure Cable Lock

Beveiligingsfuncties

Firmware Trusted Platform Module (fTPM), Webcam Shutter Slider

PBS12E-02R025DU

Accessoires

Diensten en oplossingen
Gold on-site reparatie
Met de dynabook Gold on-site service met respons op
de volgende werkdag weet u zeker dat u alle
maatregelen hebt genomen om uw werknemers goed te
laten functioneren. Binnen 24 uur komt er een door
Toshiba/dynabook gecertificeerde professional naar u
toe om uw laptop te repareren.

dynabook USB-C Dock
(PA5356E-1PRP)
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dynabook laptoptas B116
(PX1880E-2NCA)

Privacyfilter 2-way
(zelfklevend
(PX1905E-2NAC)

dMZC
dynabook Mobile Zero Client - een clientloze VDIoplossing waarmee uw medewerkers onderweg kunnen
werken en toch voldoen aan al uw
veiligheidsvoorschriften.
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