
Dynabook rozšiřuje řadu notebooků Satellite Pro o dva modely 

C40 a C50 

• Nový 14” Satellite Pro C40-H nabízí za atraktivní cenu optimalizované funkce

pro mobilní profesionály a studenty 

• Inovovaný 15” Satellite Pro C50-H poskytuje vyšší výkon a lepší uživatelské

funkce 

• Nejdostupnější notebooky z portfolia dynabook

18. listopadu 2020, Neuss, Germany – Dynabook Europe GmbH dnes představuje dva 
notebooky řady Satellite Pro – nový 14” C40-H, který kombinuje mobilitu s cenovou 

dostupností, a aktualizovaný 15” model C50-H s novými procesory, displejem a rozšířenými 

možnostmi pamětí a datových úložišť. Obě zařízení nabízejí uživatelům v mobilním provedení 

za atraktivní cenu vše, co potřebují pro produktivní práci či studium. Notebooky jsou osazeny 

výkonnými procesory Intel® Core™ 10. generace, pamětí DDR4 RAM až 16 GB* a umožňují 

využití rychlého SSD disku o kapacitě až 512 GB.  

Notebooky pro život v pohybu 

Model C40-H je navržen s ohledem na mobilitu a styl. S hmotností pouhých 1,55 kg a 

tloušťkou 18,9 mm se snadno přenáší a jeho až 10hodinová výdrž baterie1 z něj činí 

spolehlivého společníka pro profesionály i studenty na cestách. Tenký rámeček kolem 14 ”LCD 

HD nebo FHD displej s antireflexní úpravou zajišťují pohodlnou práci v jakémkoli prostředí. 

Druhý, 15” notebook, nabízí výdrž na baterie po dobu až 9,5 hodiny1 a možnost osazení 

novým FHD displejem s vysokým jasem 250 NIT. Pro celodenní pohodlné psaní a ovládání 

jsou obě zařízení vybavena velkou klávesnicí a ClickPadem podporujícím Precision TouchPad 

s tím, že 15” C50 přidává také numerický blok kláves. Volitelně je možné oba notebooky 

vybavit SecurePadem se čtečkou otisků prstů. 

Povrch nových notebooků je ošetřen speciální antibakteriální vrstvou, která zabraňuje 

množení bakterií. Testy potvrdily2 99,9procentní účinnost a uživatelé se tak nemusí bát, že 

notebooky budou živnou půdou pro nežádoucí mikroorganismy. Notebooky v tmavě 

modrém provedení jsou tak moderní, stylové, a přitom cenově dostupné. 

„Víme, že rozpočty na IT jsou mnohdy omezené, zejména s ohledem na současnou krizi. To 



 

 

 

ale neznamená snížený tlak na to, aby pracovníci a studenti zůstávali produktivní,“ říká 

Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „To je důvod, proč uvádíme 

na trh Satellite Pro C40-H a aktualizovali jsme Satellite Pro C50, poprvé představený na 

začátku letošního roku – chceme dát každému možnost získat za dostupnou cenu 

technologie, které potřebuje pro svou práci.“ 

 

Konektivita pro efektivní práci 

Modely C40-H a C50-H jsou vybaveny množstvím portů a možností připojení, takže uživatelé 

mohou pracovat a učit se, ať jsou kdekoli. Port USB Type-C spojuje v jednom konektoru 

funkce nabíjení, připojení, zobrazení i přenosu dat. Další připojení periferií zajišťují dva porty 

USB 3.0, rozhraní HDMI v plné velikosti a konektor Gigabit-LAN. Potřeby přenosného úložiště 

podporuje navíc slot pro micro SD kartu. Připojení několika externích zařízení najednou 

umožňuje volitelná dokovací stanice USB-C, která eliminuje nepřehledné kabely na stole a 

rychle připojí oblíbené periferie. O bezdrátovou konektivitu notebooků C40-H a C50-H se 

stará WiFi 802.11 AC spolu s rozhraním Bluetooth. 

 

Modely C40-H i C50-H umožňují uživatelům zůstávat neustále v kontaktu se zákazníky i 

kolegy. Splňují všechny potřeby pro videokonference a jsou vybaveny webovou HD kamerou, 

stereofonními reproduktory a vestavěným mikrofonem s podporou Cortany. Sluchátka 

mohou uživatelé připojit pomocí Bluetooth nebo s využitím kombinovaného konektoru pro 

mikrofon a sluchátka. 

 

Důsledné zabezpečení 

Ochrana proti stále sofistikovanějším kyberzločincům je neustálou výzvou pro každou firmu. 

Proto je třeba, aby zaměstnanci používali zabezpečená a snadno spravovatelná zařízení 

s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Modely C40-H a C50-H jsou na úrovni firmware 

vybaveny modulem Trusted Platform Module (TPM) 2.0, který umožňuje šifrovat uložená data 

a zabránit tak riziku jejich neoprávněného zneužití. Funkce ochrany heslem uživatele a 

administrátora zabraňuje nevyžádanému přístupu a volitelný slot pro zámek Kensington 

pomáhá předcházet krádeži zařízení. 

  

Satellite Pro C50-H a C40-H budou na evropském trhu k dispozici od listopadu 2020 a 

prosince 2020. Další informace o noteboocích dynabook najdete na adrese 

https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/. 

 

* v závislosti na modelu (možnost volby 4 GB / 8 GB / 16 GB DDR4 3200 MHz) 

https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/


 

 

 

¹ měřeno pomocí Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark je ochranná známka společnosti Business 

Applications Performance Corporation 

2 testováno podle japonských průmyslových norem (Z 2801)  

 

 

 

-KONEC- 

 

Kontakt pro média  

Další informace o specifikacích, včetně obrázků, získáte na adrese: 

Filip Vítek, FYI Prague 

Filip.Vitek@fyi.cz / +420 603 585 460 

 

Sledujte nás online 

Navštivte naše webové stránky, kde najdete technické údaje a nejnovější informace o 

produktech. Další informace naleznete na našem blogu. Nebo se s námi spojte na 

našich sociálních médiích – LinkedIn. 

 

O společnosti Dynabook Inc. 

Dynabook Inc., dříve Toshiba Client Solutions Co. Ltd, je nyní ve 100 % vlastnictví společnosti 

Sharp Corporation. Dynabook Inc. nadále těží z více než 30letých zkušeností a na trh dodává 

produkty a řešení nejvyšší kvality a spolehlivosti, která podporují naše partnery a zákazníky 

při dosahování jejich cílů.  

 

Další informace naleznete na adrese https://cz.dynabook.com/generic/business-

homepage/. 
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