DYNABOOK EXPANDE A FAMÍLIA SATELLITE PRO C50
•

O Satellite Pro C50-G suporta uma vasta variedade de processadores, incluindo
CPUs Intel® Celeron®

•

Cheio de funcionalidades, este portátil de 15’’ polegadas foi desenvolvido tendo
em mente o setor profissional e estudantes

•

Responde a uma mais vasta lista de requisitos e orçamentos dos consumidores

24 de fevereiro de 2021, Lisboa, Portugal – A Dynabook Europe GmbH acaba de anunciar
o Satellite Pro C50-G, um novo modelo de 15’’ polegadas, desenvolvido para combinar
desempenho, produtividade e um design contemporâneo por um preço mais acessível. Para
dar mais possibilidades de escolha no âmbito da série Satellite Pro C50, o novo C50-G vem
ampliar a seleção de processadores Intel® de 10ª Geração disponíveis, incluindo CPUs Core™
e Celeron®.
Design portátil
A curadoria cuidadosa a que foi sujeito faz do C50-G o equilíbrio perfeito entre desempenho,
funcionalidade, design e mobilidade. O exterior elegante em azul-escuro dá ao dispositivo
uma estética moderna que agradará o profissional moderno ou o estudante, seja em casa,
escritório ou em movimento. Internamente, os processadores Intel® combinados com a
memória DDR4 de até 16GB* e opções de armazenamento SSD de até 512GB oferecem altos
níveis de desempenho. Com um formato de 19,7 mm e pesando apenas 1.8kg*, o portátil é
de fácil transporte. A autonomia de até 13.5 horas1 garante facilmente a bateria suficiente
para um dia inteiro de trabalho entre carregamentos. O ecrã HD ou FHD antirreflexo de 15.6”
oferece uma experiência de grande ecrã, ao mesmo tempo que o teclado amplo, com teclado
numérico e ClickPad, garante conforto para todo o dia, assegurando um melhor fluxo de
trabalho. O SecurePad opcional com leitor de impressão digital também está disponível. O
C50-G vai além do design contemporâneo, contando com uma cobertura antibacteriana que
limita até 99.9%2 o desenvolvimento de potenciais bactérias danosas.
“Ter acesso ao essencial para um trabalho ou estudo produtivos já não requer o gasto de todo
um orçamento. Na Dynabook, estamos comprometidos com o fornecimento de escolhas de
tecnologia que incluam a mais variada gama de especificações e preços, adequada a todos os
negócios e carteiras,” afirma Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. “O novo
C50-G fornece um kit de funcionalidades sólido para a utilização diária, tudo num formato
compacto e atrativo, sem o preço premium.”

Conetividade de ponta em qualquer localização
O C50-G goza de uma ampla seleção de opções de conetividade que permite que o utilizador
se mantenha conectado e produtivo, independentemente da sua localização. Para wireless, o
dispositivo está equipado com Bluetooth e WiFi 802.11 AC. Apesar do seu formato compacto,
no que respeita a conectividade periférica, o C50-G conta com um pórtico USB Tipo-C
multifunções para carregamento, exibição e transferências, além de duas outras entradas USB
3.1 Tipo-A, um pórtico HDMI de tamanho normal e uma entrada Gigabit-LAN. Por fim, a slot
para cartão Micro SD possibilita necessidades de armazenamento adicionais.
À necessidade por trabalho e estudo remotos imposta pelas atuais circunstâncias, o C50-G
responde com um conjunto completo de funcionalidades que permite a conetividade com
colegas, clientes ou pares. O dispositivo inclui Webcam HD, colunas stereo e um microfone
incorporado, habilitados para o Microsoft Cortana. Aos utilizadores é dada ainda a opção de
emparelhar os seus próprios headphones via Bluetooth ou através da entrada de
microfone/headphones.
Segurança em que os utilizadores podem confiar
Com a privacidade de dados a tornar-se uma preocupação cada vez maior para empresas e
instituições de educação atualmente, o C50-G conta com a Trusted Platform Module 2.0
suportada por firmware (fTPM) para que a informação esteja encriptada no dispositivo,
reduzindo o risco de violação de privacidade. Para além das palavras-passe de administrador
e utilizador que visam evitar o acesso não autorizado, o C50-G enquadra-se na primeira linha
de defesa contra os mais sofisticados ciberataques. Uma slot Kensington de bloqueio confere
aos utilizadores a confiança de que o equipamento estará exatamente onde foi deixado.
O Satellite Pro C50-G estará disponível a partir de março de 2021. Para mais informação
sobre o gama de produtos da Dynabook, por favor visite:
https://pt.dynabook.com/generic/business-homepage/
*dependendo do modelo
¹ medido com Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark é uma marca comercial registada da Business
Applications Performance Corporation
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Para mais informações especificas ou imagens de imprensa, contacte:
Fernando Batista, Do It On
fernando.batista@doiton.agency / +351 913 874 133
Carlos Cunha, Dynabook Portugal
carlos.cunha@dynabook.com
Aceda Online
Visite o nosso website para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas especificações
e visite também o nosso blog para informação adicional. Pode também, conectar-se com a
Dynabook através dos nossos canais de social media - LinkedIn e Twitter.
Sobre a Dynabook Inc.
Durante mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba têm definido o
padrão para inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela
Sharp Corporation, a Dynabook Inc. continua essa tradição ao entregar valores e serviços
que apoiam os nossos parceiros e clientes a alcançar as suas metas.
Para mais informações, visite: http://pt.dynabook.com

