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  SATELLITE PRO C40י מחשבאת קו  מתגברתדיינבוק 

 AMD RYZENעם מעבדי 
 

כשהוא , מציע למשתמשים העסקיים ביצועים מרשימים במחיר כניסה חדש ”14מחשב  •
 סוללהשל חיי שעות  11.5 ומפגין  AMD בטכנולוגיית המעבדים האחרונה שלמצוייד 

משימות עסקיות ושיתוף פעולה עם חברים לעבודה נעשים קלים יותר באמצעות סט תכונות  •
  המקדמות פרודוקטיביות, קישוריות ואבטחה

 
הכריזה על הרחבת קו מחשבי  (לשעבר טושיבה) Dynabook Europe תל אביב, ישראל.  2021, מאיב 12
 .Radeon Graphics -, המצויידים ב7-ו 5מסדרות  AMD Ryzenעם שילוב מעבדי  Satellite Pro C40 -ה

 Satellite Pro C40D-B -של החברה במחיר שווה לכל כיס. ה המהלך ירחיב את היצע המחשבים העסקיים
אבטחה, במארז דקיק ומעוצב, כשהוא הפרודוקטיביות, קישוריות ו העלאתמגוון תכונות ל  םתוכנן ועוצב ע

 מציע ביצועים מרשימים לכל אורכו של יום העבודה ובמחיר כניסה אטרקטיבי. 
 

 לעבודה היברידיתמוכנים 
הוא בין הדקים  Satellite Pro C40D-B -ק״ג*, ותצורה קומפקטית, ה 1.52מ״מ, משקל 18.9עם עובי  של 

 בבית, במשרד, או בדרכים.  –בקטגוריית המוצרים שלו ומתאים לכל סגנונות העבודה בעידן החדש 
 

עם זכרון , Ryzen 7 5800U ומעבדי AMD Ryzen 5 5600Uהמחשב החדש עודכן באמצעות שילוב מעבדי 
DDR4 32 מהיר של עדGB בשני חריצים ואופציות אחסון SSD 512 של עדGB , שהמערכת מוכנה כך

להפגין ביצועים מרשימים בכל משימה מאתגרת ככל שתהיה. לטובת תגבור חוויית המשתמש ושיפור 
מצב  -שעות   111.5גדול וחיי סוללה של עד -אקסטרה ClickPadמשטח אף מצוייד ב B-C40D -התפוקה, ה

 אידיאלי לעובדים בדרכים. 
 

 אמינות באבטחה
מספק למשתמשים את כל מגוון כלי ההגנה והבטחה שישמרו על הנתונים במחשב בטוחים,  C40D-B -ה

כך שהנתונים  Trusted Platform Module (TPM) 2.0 -המערכת כוללת שימוש בבלא קשר למיקומם. 
הרגישים מוגנים בהצפנה. השילוב עם סיסמאות חזקות עבור המשתמשים והאדמינים, מצמצמים את 

ה לא מאובטחת, כמו גם כניסה באמצעות קורא טביעת אצבע (אופציולי). יש גם חריץ הסיכונים לגיש 
 מנעול פיזי חיצוני למניעת גניבה. 

 
 קישוריות מנצחת

ממגוון יכולות קישוריות המאפשרות למשתמשים להשאר מחוברים מכל מקום בו  הנהנ המחשב החדש
לטעינה, קישוריות וחיבור מסכים חיצוניים, שתי יציאות  USB Type-Cביציאת  מצוייד הואהם נמצאים. 

USB 3.1 Type A יציאת ,HDMI  וקורא כרטיסיMicro SD  .לטובת הרחבת הזכרון 



 

 
 

 
 
 

WiFi 802.11 AC מספקים קישוריות מהירה וזמני הורדה מרשימים בעוד יציאת  5.0בלוטות׳ וGigabit-LAN 
מבטיחה גישה מהירה למשאבי רשת במשרד. כשמדובר בשמירה על קשר עם לקוחות וחברים לעבודה, 

. יש כניסה Cortana, רמקולים סטריאופוניים ומיקרופון התומך ב HD רשת תבמצלמ מצויידהמחשב 
 למיקרופון/אוזניות לטובת התחחברות לאוזניות. 

 
 עוצב לסגנון ונוחות

 
עם איזון מושלם בין ביצועים לפונקציונליות וניידות. הוא דק, מפגין צבע כחול כהה  תוכנן C40D-B -ה

 מסייעת לחוויית המסך הגדול.  14בגודל של ״ FHDאו  HDתכונת מניעת השתקפות במסכי עכשווי ו
בקטריאלית שמגבילה את התרבות -בשכבת מגן אנטי האף מצופ הואכהתאמה למציאות העכשווית, 

 .  99.9%2החיידקים המזיקים עד 
 
מדגים היטב כיצד אנו מציעים את  AMDעבדי הדור האחרון של עם מ C40D-B -ה -ההשקה של ה״

. GmbHDynabook Europe נשיא, דמיאן ז'אום״, אומר האופציות הכדאיות והמשתלמות ביותר ללקוחותנו
הרחבת קו הלפטופים שלנו במחירי הכניסה והשווים לכל כיס, אנו מאפשרים לעסקים גישה  יעל יד״

 לטכנולוגיה גמישה ואמינה במחיר כניסה נגיש״. 
 

Satellite Pro C40D-B באמצעות חברת ״מפעיל״.  2022 יונימחודש  ןזמי היהי 
 

 //:pro/-.dynabook.com/laptops/satelliteilhttps: נוסףלמידע 
 

 

* depending on the model 
1 Measured with Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark is a trademark of Business Applications  
2 Tested by Japanese Industrial Standards (Z 2801) 

 

 

  למידע נוסף: 
    /nahum@donitza.co.il http://www.donitza.comאו   0546967020 נחום דוניצה

 

 .Dynabook Incאודות 

שנה המחשבים הניידים של טושיבה והטכנולוגיות בהן הם צויידו, היוו את הסטנדרט  30-במשך מעל ל

ותחת המותג  Sharpלתעשייה כולה בתחומי חדשנות, איכות ואמינות מוצר. כעת, עם הרכישה על ידי תאגיד 

ובלקוחות  , ממשיכה החברה במסורת של אספקת ערך מוסף ותמיכה בשותפים העסקייםDynabookהחדש 

 ברחבי העולם.  



 

 
 

 

 בלוגלקבלת מידע על המוצרים האחרונים של החברה, או בקרו ב  dynabook.co.ilבקרו באתר    למידע מקוון:

  .שלה אתרי המדיה החברתיתכאלטרנטיבה, ניתן ליצור קשר עם החברה במגוון . שלנו

 

 אודות מפעיל

שנה כחברה המתמחה  80-הוקמה לפני כבישראל,  Dynabook / Toshibaמפיצה ראשית של "מפעיל' 

ארגוני ושירותים עסקיים מבוססי תמיכה ההדפסה והמחשוב ה ועסקים בתחומיבפתרונות כוללים לארגונים 

רחבה התבנוסף ושרות מתמשכים. החברה התאימה עצמה לשינויים הטכנולוגיים שחלו במהלך השנים, ו

. למידע נוסף: בינוניים וגדוליםלעסקים וארגונים ופתרונות הדפסה בתלת ממד  הדפוס המקצועי לתחומי 

https://www.mafil.co.il/ 

 


