
 

 

 

DYNABOOK SATELLITE PRO E10-S WYBRANY PRZEZ MICROSOFT 

JAKO URZĄDZENIE WPROWADZAJĄCE NA RYNEK WINDOWS 11 SE  

• Satellite Pro E10-S został wybrany jako urządzenie wprowadzające system 

Windows 11 SE ze względu na swoje walory edukacyjne  

• Kolejny element bliskiej współpracy Dynabook – Microsoft w zakresie 

dostarczania rozwiązań dla sektora edukacyjnego 

 

10 listopada 2021 r. – Dynabook Europe GmbH z dumą informuje, że laptop Satellite Pro E10-S 

został wybrany do grupy urządzeń wprowadzających na rynek Windows 11 SE – nowy system 

operacyjny stworzony dla sektora edukacyjnego.  

 

Solidny, dostępny cenowo i specjalnie skonstruowany 

Zaprezentowany w marcu 2021 r., Satellite Pro E10-S to solidne, niedrogie i bezpieczne urządzenie 

o przekątnej 11,6 cala, stworzone z myślą o sektorze edukacyjnym w celu zoptymalizowania 

procesu nauczania i zmniejszenia obciążenia administratorów IT. 

 

Satellite Pro E10-S został zbudowany z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych cech 

konstrukcyjnych, które pozwolą mu przetrwać upadki i inne trudy szkolnego życia. Gumowe 

ochraniacze zabezpieczają urządzenie przed uderzeniami podczas przenoszenia w plecakach 

oraz umożliwiają stabilne ułożenie na biurku. Mocna obudowa notebooka wytrzymuje nacisk 

i upadek z biurka o standardowej wysokości*. Wzmocniony port ładowania, zawiasy i nowo 

zaprojektowane odporne na zalanie**, mechanicznie mocowane nasadki klawiszy przeszły 

rygorystyczne testy. E10-S otwiera się do 180 stopni, aby ułatwić udostępnianie ekranu i zapobiec 

uszkodzeniu zawiasów w wyniku nadmiernego wysunięcia. Dzięki konstrukcji „bez wentylatorów” 

jest on cichym towarzyszem w każdej klasie. 

 

Windows 11 SE - stworzony dla studentów i zoptymalizowany dla administratorów. 

Dane zapisywane w chmurze 

System operacyjny Windows 11 SE to edycja „cloud-first" dostosowana do potrzeb sektora 

edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i średnich. 

Nowa wersja systemu Windows 11 zapewnia uproszczoną obsługę bez rozpraszania uwagi (dzięki 

opcji Simple Start), układowi aplikacji i obsłudze w trybie „web-first” oraz odpowiedniemu 

otwieraniu okien aplikacji. System operacyjny korzysta wyłącznie z tożsamości w chmurze, w której 

zapisywane są pliki użytkownika (za pośrednictwem OneDrive) i dostępne na żądanie offline***. 

 

Rozwiązania zapewniające prywatność i bezpieczeństwo uczniów są wbudowane w urządzenie, 

aby umożliwiać naukę w dowolnym miejscu. System Windows 11 SE dostarcza kompleksowe 

filtrowanie treści i SmartScreen, uzupełniając funkcje zarządzania i ochrony E10-S. Urządzenie jest 

konfigurowane za pomocą usługi Microsoft Intune for Education, w tym Windows Autopilot, 

co ułatwia administratorom IT wstępną konfigurację, konserwację, a nawet wycofanie z użytku 

laptopów nawet przy niewielkiej lub zerowej infrastrukturze”. 

 

„Mamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dla sektora 

edukacyjnego. Jesteśmy dumni, że firma Microsoft uznała model Satellite Pro E10-S za urządzenie 



 

 

wprowadzające system Windows 11 SE na rynek. Podkreśla to wysokie walory edukacyjne 

tego urządzenia i całej serii Satellite Pro" - powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe 

GmbH. –„Laptop Satellite Pro E10-S został starannie zaprojektowany z myślą o wyzwaniach 

współczesnej szkoły, aby nauczyciele i uczniowie mogli na nim polegać. Podobnie jak inne nasze 

urządzenia przeznaczone dla sektora edukacyjnego, model E10S będzie nadal dostępny 

z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 Pro Education, aby umożliwić jego przyszłym 

użytkownikom wybranie najlepszego dla nich rozwiązania”.  

 

„Celem tej współpracy jest wykorzystanie doświadczeń Dynabook w zakresie innowacji i połączenie 

zróżnicowanych doświadczeń, by wspierać procesy nauczania w każdym miejscu poprzez dawanie 

nauczycielom możliwości uwolnienia kreatywności, promowania pracy zespołowej 

oraz zapewnienie prostego i bezpiecznego rozwiązania stworzonego z myślą o edukacji zdalnej 

i hybrydowej” - powiedział Kurt Petersen, General Manager, Global Device Partners, Microsoft  

 

Urządzenie Satellite Pro E10-S z Windows 11 SE będzie dostępne w pierwszym kwartale 2022 roku.  

Więcej informacji na temat Satellite Pro E10-S, dostępnych procesorów i oferty Dynabook można 

znaleźć pod adresem: http://emea.dynabook.com/pl 

*Zgodnie z wymogami japońskiego testu odporności baterii na upuszczenie „Denanho Step 2”. 

Za standardową wysokość biurka dla 11-letniego dziecka uważa się około 71 cm. 

**Do 30ml 

***Obsługa offline z synchronizacją w chmurze 

 

*** 

Dodatkowe informacje 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, śledzenia bloga, Twittera i profilu LinkedIn. 

Więcej informacji na temat firmy dostępnych jest pod adresem http://pl.dynabook.com 

 

Dynabook Inc. 

Wcześniej działająca jako Toshiba Client Solutions Co. Ltd, firma Dynabook Inc. jest obecnie 

w całości własnością Sharp Corporation. Dynabook Inc. kontynuuje ponad 30-letnią tradycję 

zapewniając rozwiązania i usługi wspierające klientów oraz partnerów firmy w realizacji ich celów. 

 

Kontakt dla mediów 

Karina Sękowska 

karina@prcontext.pl 


