
 

 

Dynabook představuje nový 13” notebook Satellite Pro C30-K, který 

spojuje moderní design a bohatou konektivitu  

• Menší, lehčí a tenčí 13” přístroj přináší ultramobilitu do řady Satellite Pro C  

• Prémiový design a výkon pro profesionální využití s nejnovějšími procesory 

Intel® Core™ 12. generace 

• Lehký a zabezpečený, ideální notebook pro SMB a sektor vzdělávání  

 

13. září 2022, Neuss, Germany – Dynabook Europe GmbH představuje zcela nový ultramobilní 

13,3” notebook Satellite Pro C30-K, který kombinuje vysoký výkon pro produktivní práci a moderní 

design. Satellite Pro C30-K pohání nejnovější procesory Intel® Core™ 12. generace a byl navržen 

s ohledem na dosažení atraktivní ceny. Proto se výborně hodí pro využití v malých a středních 

firmách a v sektoru vzdělávání. 

 

„Jsme rádi, že můžeme obohatit naši řadu Satellite Pro, která nabízí uživatelům špičkové 

technologie i design za dostupnou cenu, o první 13” notebook.“ říká Damian Jaume, prezident 

společnosti Dynabook Europe GmbH. „Novinka C30-K dokazuje, že i základní řada profesionálních 

notebooků může být stylová, nabitá funkcemi a velmi kvalitní, a to bez prémiové ceny. Jeho nový 

lehký design nabízí vynikající mobilitu pro práci na cestách.  Novinka pomůže profesionálům i 

studentům, aby byli produktivní a trvale ve spojení bez ohledu na to, odkud pracují a zároveň měli 

data v bezpečí.“ 

 

Tenký a stylový design  

Elegantní a moderní design Satellite Pro C30-K v atraktivní modré barvě osloví profesionály i 

studenty, kteří potřebují notebook často přenášet. Na první pohled zaujme přístroj štíhlou a lehkou 

konstrukcí s hliníkovým rámem. Je tenký jen 15,95 mm a váží pouhých 1,16 kg. Jeho povrch, včetně 

klávesnice s clickpadem, je ošetřen antibakteriální vrstvou, která zabraňuje ulpívání nežádoucích 

bakterií, a to s účinností až 99,9 %¹. 

 

Vysoký výkon a špičková konektivita 

Satellite Pro C30-K je kompatibilní s Windows 10 nebo 11 a přichází s vylepšeným výkonem a celou 

řadou možností konektivity. Nejnovější procesory Intel® Core™ 12. generace spolu s pamětí DDR4 

3200 MHz o velikosti až 32 GB a datovým úložištěm PCIe SSD s kapacitou až 1 TB² zajišťují hladký 

chod všech aplikací a efektivitu při práci ať už v kanceláři, ve třídě nebo na cestách. Notebooky jsou 

osazeny bateriemi LI-Po 3-45Wh, které poskytují výdrž až po dobu 8,4 hodiny³ a umožňují 

uživatelům pracovat i v nejvytíženějších dnech. 

 

Model Satellite Pro C30-K byl navržen s ohledem na bohatou konektivitu: jeho výbava zahrnuje 

řadu portů a možností připojení, které uživatelům umožňují spolupracovat a být produktivní – ať 

jsou kdekoli. Multifunkční port USB 3.2 Type-C umožňuje nabíjení, přenos obrazu, připojení periferií 

i přenos dat. Kromě toho jsou k dispozici další dva porty USB 3.2 Type-A, port HDMI, konektor RJ45 

a slot pro kartu Micro SD. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje modul WiFi 6 802.11 AX. 

 

K zajištění bezproblémové vzdálené práce a spojení s kolegy či studenty nabízí C30-K prémiové 

audiovizuální nástroje doplněné speciálními tlačítky pro konference na ergonomické klávesnici. 

Propracovaný design s tenkým rámečkem a antireflexním HD nebo FHD displejem poskytuje 



 

výbornou viditelnost obrazovky za všech světelných podmínek. Víko displeje je možné otevřít až o 

180 stupňů a pro ostré a čisté videokonference je k dispozici HD webkamera spolu se stereo 

reproduktory, případně konektor pro sluchátka/mikrofon. Vestavěná technologie Realtek™ AI 

eliminuje při konferencích nežádoucí zvuky z pozadí jak pro uživatele notebooku, tak i pro ostatní 

účastníky schůzky. 

 

Pokročilé zabezpečení dat pro SMB i studenty 

Vzhledem k tomu, že v popředí zájmu mnoha firem i vzdělávacích institucí je důsledné zabezpečení 

dat, je Satellite Pro C30-K vybaven modulem Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 založeným na 

firmwaru, takže data uložená v přístroji jsou šifrována. To minimalizuje riziko jejich zneužití třetí 

stranou i při ztrátě nebo odcizení notebooku. 

 

Ověření uživatele pomocí biometrických prvků je k dispozici prostřednictvím volitelné integrované 

kamery pro ověření obličeje či volitelné čtečky otisků prstů. Soukromí posiluje také posuvný kryt 

objektivu kamery a odcizení přístroje lze předejít díky slotu pro bezpečnostní zámek.  

 

Nový notebook Satellite Pro C30-K bude na evropském trhu k dispozici během září tohoto roku. 

Více o noteboocích Dynabook najdete na https://cz.dynabook.com/laptops/satellite-pro/.  

 

 

¹ Testováno podle japonských průmyslových standardů (Z 2801) 

² V závislosti na modelu a konfiguraci 

³ Měřeno pomocí Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark je ochranná známka Business Applications 

Performance Corporation 

-ENDS- 

 

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 kanálech 

Twitter či LinkedIn. 

 

O společnosti Dynabook Inc. 

Již více než 30 let představují notebooky a technologie Toshiba standardy pro inovace, kvalitu a 

spolehlivost. Společnost Dynabook Inc., jejímž většinovým vlastníkem je nyní Sharp Corporation, 

pokračuje v této tradici poskytováním bohatých hodnot a služeb, které pomáhají našim partnerům 

a zákazníkům v dosahování jejich cílů. 

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