Prachtige vormgeving.
Uitstekende prijsSatellite Pro C50-G-10K kwaliteitverhouding.
IT-budgetten staan onder druk, maar de prestaties mogen er niet
onder lijden. En dat geldt ook voor het uiterlijk. Daarom biedt de 15inch Satellite Pro C50 een luxueuze vormgeving, optimale
functionaliteit en soepele prestaties voor een opmerkelijk lage prijs.
Deze stijlvolle en slanke laptop met zijn smalle schermrand is klaar
voor elke zakelijke taak dankzij een krachtige 10e generatie Intel®
Core™ Processor, tot 16GB DDR4 RAM, de nieuwste USB Type-C™poort om uw favoriete randapparatuur met één klik aan te sluiten,
en een speciale antibacteriële coating die de groei van microorganismen zoals bacteriën remt.

Tot 13,5 uur*

USB Type-C™

Slechts 19,7
mm

* Gemeten met Mobile Mark 2014, afhankelijk van het model
- Mobile Mark is een handelsmerk van de Business Applications Performance Corporation
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Ontwerp met
smalle rand

Antibacteriële
verf coating

TECHNISCHE GEGEVENS
Processor

10e generatie Intel® Core™ i3-10110U Processor (2,10/4,10 GHz, level 3 cache: 4MB)

Besturingssysteem/platform

Windows 10 Pro 64-bit

Ontwerpkleur

Donkerblauw

Systeemgeheugen

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

Solid State Drive

256GB M.2 SATA

Beeldscherm

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

Grafische kaart

Intel® UHD Graphics voor 10e generatie Intel® Processors

Aansluitingen

1 x externe hoofdtelefoon (stereo) / microfoon combo-aansluiting, 1 x RJ-45

Interfaces

1 x micro SD™-kaartsleuf, 1 x HDMI-uitgang (inclusief 4K-ondersteuning), 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C Gen 1-poort met ondersteuning voor
gegevensoverdracht, voeding en Display Port

Uitbreiding

1 geheugen slot

Draadloze communicatie

Dual Band Wireless LAN 802.11ac, agn (Dual Band) AzureWave, Bluetooth® 5.0

Bedrade communicatie

Gigabit Ethernet LAN

Geluidssysteem

Stereoluidsprekers

Toetsenbord

Randloos zwart toetsenbord en numeriek toetsenblok met 10 cijfers

Cursorbesturing

ClickPad

Accu

technologie: lithium-ion, 2-cels, tot 11 uur 30 min (MobileMark™ 2014 met Windows 10)
MobileMark is een handelsmerk van de Business Applications Performance Corporation.

Afmetingen

362,5 x 240,5 x 19,7 mm, gewicht: vanaf 1,76 kg

Webcam

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

Garantie

2 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

Meegeleverde software

Microsoft 365 - 1 maand op proef voor nieuwe Microsoft 365-klanten

Beveiligingseigenschappen

supervisor wachtwoord, gebruikers wachtwoord, slot for Secure Cable Lock

Beveiligingsfuncties

Firmware Trusted Platform Module (fTPM)

Speciale kenmerken

Antibacteriële verf coating, Japanese Industrial Standard Z 2801:2010 getest
A1PYS23E112T (PYS23E-00501EDU)

Accessoires

Diensten en oplossingen
Business Support Portal
De Business Support Portal is een gepersonaliseerd
platform voor het beheer van al uw Toshiba/dynabookproducten. Bovendien kunt u op maat gemaakte
downloadpakketten voor stuurprogramma's
downloaden om optimale prestaties te garanderen of
servicecases te melden en de status ervan online te
bekijken.

USB-C naar HDMI/VGA
Reizen Adapter
(PS0001UA1PRP)

nl.dynabook.com

Laptoptas B116
(PX1880E-2NCA)

Ultra Slim Keyed
Cable Lock
(PA5364U-1KCL)

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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