
 

 
 

DYNABOOK מרחיבה אופציות בקו ה- SATELLITE PRO C50 – 

 AMD RYZEN יתוגברו במעבדי
 

 במגוון רחב של יציעו ללקוחות בחירה 15״-מחשבי הכניסה של דיינבוק עם מסכי ה •
 טכנולוגיות מעבדים

, ביצועים תכונותבשלל  ומצויידים למשימות עסקיות ושיתופי פעולההלפטופים ערוכים  •
 קישוריות ואבטחה

 
הרחבת הכריזה על  (לשעבר טושיבה) Dynabook Europe תל אביב, ישראל.  2022, ינוארב 18

העסקיים, המיועדים ל׳בעלי מודעות   Satellite Pro C50 -האופציות ללקוחות החברה בקו מחשבי ה
  Radeon Graphics  -המצויידים ב 7-ו 5מסידרה  AMD Ryzenתקציבית׳, עם הוספת האופציה למעבדי 

 
 מותאמים לעידן העבודה הגמישה

הלפטופים תוכננו כדי לספק למשתמשים העסקיים את כל הכלים הנדרשים לניהול יום עבודה 
 Satellite -וריות, אבטחה וביצועים במארז ׳רזה׳. כך לדוגמה, השתכונות קיפרודוקטיבי ומציעים מגוון של 

Pro C50D-B  עם מעבדי מציע יחס ביצועים/מחיר אטרקטיבי במיוחד. הוא תוכנןAMD Ryzen 5 5600U 
מספר אופציות אחסון ו בשני חריצים 32GB עד של DDR4רבי עוצמה, זכרון מהיר  Ryzen 7 5800Uומעבדי 

 הוא ערוך לכל משימה מכל מקום. , 512GBעד  –
 

 מעוצב להפליא
מ״מ, הלפטופ קל לנשיאה והוא בין הדקים בקטגוריה  19.7ק״ג, ועובי של  1.9*-עם משקל של פחות מ

 LCD  בטכנולוגייתמונע השתקפות מט  "15.6 שלו.  הוא מעוצב בצבע כחול כהה עכשווי ומצוייד במסך
FHD  אוHD , מקשי ספרות בצדהכוללת  מלאה מקלדתיחד חוויית צפייה חדשה ואיכותית, המחשב מציע ,

חישובים מהירים במהלך יום העבודה. לשיפור הפרודוקטיביות, יש גם משטח מאפשרת הדפסה נוחה וו

 . ¹שעות של סוללה 10.8עד גדול ועכבר 
 

יותר ובעלות הערך הגבוה ״אצלנו בדיינבוק, אנו חותרים בקביעות להביא לשוק את האופציות הטובות ב

אנו מאפשרים  AMDוטכנולוגיית מעבדי  B-Satellite Pro C50D ביותר ללקוחות. כעת, עם השקת 
 נשיא, דמיאן ז'אוםאומר לעסקים, בלי קשר לתקציבם לקבל טכנולוגיה אמינה וגמישה״, 

GmbHDynabook Europe . 
 

 אבטחה וקישוריות
מספק טעינה  USB Type-C portומגוון אופציות.  מהירהמציע קישוריות  Satellite Pro C50D-B -ה

מספקים  MicroSDוקורא כרטיסי   USB Type-A 3.1מלא ושני  HDMIבעוד  ביציאה אחת. וקישוריות

מספקים קישוריות מהירה והורדת תכנים  5.0ובלוטות׳  WiFi 802.11 ACחיבור . לקישוריות הזו השלמה
 hdמאפשרת גישה מהירה לרשתות במשרד. המחשב גם מצוייד במצלמת  Gigabit-LANויציאת 



 

 
 

המחשב אף מצוייד בכל לביצע שיחות וידאו איכותיות. Cortana תואם  ומיקרופוןרמקולים סטריאפוניים 
כי המידע  שמבטיחה Trusted Platform Module (TPM) 2.0כלי ההגנה והאבטחה לאבטוח העבודה, כולל 

 הרגיש מוצפן על המחשב בעוד סיסמאות המשתמש ואופציות לנעילה פיזית מונעות תקלות מביכות. 
 

 באמצעות חברת ׳מפעיל׳. , 2022פברואר החל מחודש  ןיהיה זמי המחשב
 

* depending on the model 

¹ measured with Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark is a trademark of Business Applications Performance Corporation 
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 .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 

במסורת של אספקת ערך מוסף ותמיכה בשותפים העסקיים ובלקוחות  , ממשיכה החברהDynabookהחדש 

 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 בפתרונות כוללים לארגונים ועסקים בתחומי

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

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

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

 


