
 

 

 

 

DYNABOOK ה מוסיפה לקו-Satellite Pro L50-G  -  

 NVIDIA® GeForce® MX250דגם המצוייד בכרטיס גרפי 

 

 החדש מתגבר את ביצועי המחשב במגוון יישומים עסקיים הגרפי הכרטיס 

  של מעבדי אינטל,  10המחשב מצוייד בדורWi-Fi 6  ואחסון דואלי עם כונניSSD ו-HDD. 

  התווסף בתגובה לדרישות השוק באירופה והמזה״ת ”15דגם 

 

דגם השיקה  )לשעבר טושיבה( Dynabook Europe תל אביב, ישראל.  2020, פברוארב 27

המצליחים של החברה, הכולל כרטיס גרפי  Satellite Pro L50-G-ה חדש בסדרת מחשבי

במודל  dGPU -. בתגובה לדרישת לקוחות החברה, הNVIDIA® GeForce® MX250¹אופציונאלי 

החדש יאפשר למשתמשים להנות ממהירות וביצועים גבוהים יותר במגוון משימות בבית, 

 במשרד ובדרכים. 

 

מתגבר את הביצועים בכל מקום בו  ,2GBשל בעוצמה  GDDR5הגרפי, המצוייד בזכרון  הכרטיס

והוא יעיל במיוחד עבור עובדים הנדרשים לביצוע משימות במקביל, משיחות  נמצא המשתמש

   ועידה בוידאו שיזרמו בקלות גדולה יותר, ניגון מדיה שונים ועד עריכת תמונות.  

 

 לפטופ עסקי קל וחזק

החדש, מהווה דוגמה מוחשית לשילוב  הדגם, אליו מצטרף Satellite Pro L50-G-הקו מחשבי 

מושלם בין עלות תועלת לטכנולוגיה מתקדמת ביותר, והוא מותאם למשימות עסקיות הדורשות 

 ביצועים, אמינות המזוהה עם המותג, גמישות וקישוריות.

 

של  10-תוכנן מראש כמחשב עתיר ביצועים: הוא מצוייד במעבדי הדור ה Satellite Pro L50-G-ה

לישה לג Intel® Wi-Fi 6 AX200מודול אינטל, הערוכים לעבודה מקבילית מהירה ומורכבת, 

 . HDD-ו SSDאחסון דואלי עם כונני מהירה יותר ונטולת מעצורים, כמו גם תמיכה ב

 

לטעינה,  USB Type-A -ו USB Type-Cמציע יציאות  Satellite Pro L50-G-המצד הקישוריות, 

העברת נתונים וחיבור לציוד פריפריאלי. הלפטופ מצוייד במגוון תכונות שתורמות 

מ״מ, משקלו  19.9לפרודוקטיביות וליכולת להיות מחובר בכל זמן ומכל מקום. עוביו של המחשב 

. הסוללה שמצויידת ביכולת קפותעם ציפוי מונע השת 15.6בגודל ״ - FHD –ק״ג, והמסך  1.85

 שעות שימוש.  9לטעינה מהירה מפגינה עד 

 

. הרווחת קו המחשבים הזה טכנולוגיהק המשתמש כיום דורשים יותר ויותר והיישומים להם זק״

 א , נשידמיאן ז'אוםאומר  נבע מצרכים ואנשים בשוק שביקשו לתגבר את חויית השימוש״,



 

 

 

GmbHDynabook Europe.  ״הגעתו לשוק, מדגימה שוב את המחוייבות העמוקה שלנו לפיתוח

 טכנולוגיות שעונות לצרכי הלקוחות״. 

 

 )לפני מע"מ(. שקלים 3000 -החל מ -תלוי המפרט  –המחיר הצפוי למחשב 

יהיה  NVIDIA® GeForce® MX250המצוייד בכרטיס הגרפי האופציונלי  G-Satellite Pro L50-ה

 http://il.dynabook.com/heבאמצעות חברת ׳מפעיל׳. למידע נוסף: , 2020מרץ מזמין 

 

¹ NVIDIA® and GeForce® are registered trademarks of NVIDIA Corporation. 

*Dependent on configuration. 

  למידע נוסף: 

 דוניצה תקשורת

  nahum@donitza.co.ilאו   0546967020נחום דוניצה 

 

 .Dynabook Incאודות 

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

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

 , ממשיכה החברה במסורת של אספקת ערך מוסף ותמיכה בשותפים העסקייםDynabookהמותג החדש 

 ובלקוחות ברחבי העולם.  

 http://il.dynabook.com/heלמידע נוסף: 

 

 למידע מקוון:

. שלנו בלוגלקבלת מידע על המוצרים האחרונים של החברה, או בקרו ב dynabook.co.il בקרו באתר 

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

 

 אודות מפעיל

שנה כחברה המתמחה  80-הוקמה לפני כבישראל,  Dynabook / Toshibaשל מפיצה ראשית "מפעיל' 

ארגוני ושירותים עסקיים מבוססי ההדפסה והמחשוב ה רגונים ועסקים בתחומיבפתרונות כוללים לא

בנוסף תמיכה ושרות מתמשכים. החברה התאימה עצמה לשינויים הטכנולוגיים שחלו במהלך השנים, ו

. בינוניים וגדוליםלעסקים וארגונים ופתרונות הדפסה בתלת ממד  הדפוס המקצועי רחבה לתחומי הת

 /http://www.mafil.co.ilלמידע נוסף: 
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