
 

 

 

DYNABOOK WPROWADZA SATELLITE PRO L50-G 

Z KARTĄ GRAFICZNĄ NVIDIA® GeForce® MX250  

 Nowa karta graficzna zwiększa wydajność wielu aplikacji biznesowych  

 Dopełnienie najnowocześniejszych rozwiązań takich jak procesory 

Intel dziesiątej generacji, Wi-Fi 6 i podwójna pamięć SSD/HDD  

 Dodatkowy 15-calowy model stworzony w odpowiedzi na potrzeby klientów 

z rynków regionu EMEA  

 

27 lutego 2020 r. – Dynabook Europe GmbH zapowiada nowy model 

Satellite Pro L50 – G opcjonalnie wyposażony w kartę graficzną NVIDIA® 

GeForce® MX250¹. Jego użytkownicy będą mogli cieszyć się większą wydajnością 

podczas korzystania z aplikacji wymagających dużych mocy obliczeniowych 

niezależnie od miejsca pracy. 

 

Karta graficzna poprawia wydajność dzięki 2 GB pamięci GDDR5. Wielozadaniowi 

pracownicy mogą korzystać z płynniejszych wideokonferencji, odtwarzania multimediów, 

edycji zdjęć i prezentacji. 

 

Lekki i wydajny laptop biznesowy  

Nowy model wzbogaca linię Satellite Pro L50-G zaprezentowaną w listopadzie 2019 r. 

Produkty z tej serii znakomicie łączą efektywność kosztową z nowoczesnymi 

technologiami, zapewniając najwyższej klasy biznesową wydajność, niezawodność 

i elastyczność.  

 

Urządzenie wyposażone w przełomowe rozwiązania technologiczne stworzono z myślą 

o wydajności i łączności. Dzięki procesorom Intel® Core™ dziesiątej generacji spełnia ono 

oczekiwania osób pracujących w szybkim tempie nad wieloma zadaniami. Najnowsza 

karta sieciowa Intel® Wi-Fi 6 AX200 Module zapewnia większą prędkość i mniejsze 

opóźnienia przesyłu dużych ilości danych. Umożliwiając wykorzystanie podwójnych 

dysków SSD i HDD urządzenie zapewnia elastyczność również w kwestii wydajności 

i przechowywania. Satellite Pro L50-G oferuje szereg najnowszych możliwości połączeń, 

w tym wszechstronne porty USB Typu-C i USB Typu-A wykorzystywane do ładowania, 

przesyłania danych i podłączania urządzeń peryferyjnych. 

 



 

 

 

Nowy model zaprojektowano by zmaksymalizować wydajność w biurze, podróży i domu. 

Satellite Pro L50-G łatwo przenosić – z 15-calowym matowym ekranem FHD oraz smukłą 

19,9 mm i lekką obudową waży jedynie 1,85 kg*. Jedno ładowanie szybko ładującej się 

baterii wystarcza na 9 godzin pracy*.  

 

„Aplikacje, których potrzebują dziś użytkownicy wymagają coraz bardziej 

zaawansowanych technologii. Rozszerzyliśmy ofertę Satellite Pro L50-G o nowy model, 

ponieważ nasi klienci chcieli zwiększyć komfort użytkowania” - powiedział Damian Jaume, 

prezes Dynabook Europe GmbH. „Tym samym po raz kolejny udowadniamy 

zaangażowanie w tworzenie rozwiązań spełniających, a nawet wyprzedzających, 

oczekiwania naszych odbiorców”. 

 

Laptop Satellite Pro L50-G z opcjonalną kartą graficzną NVIDIA® GeForce® MX250 będzie 

dostępny od marca 2020 r. Więcej informacji na jego temat można znaleźć pod adresem 

http://pl.dynabook.com. 

 

¹ NVIDIA® i GeForce® są zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation. 

* W zależności od konfiguracji. 

### 

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. 

Od ponad 30 lat laptopy i technologie Toshiba wyznaczają standardy innowacji, jakości 

i niezawodności. Teraz, wraz z większościowym udziałowcem Sharp Corporation, firma 

Dynabook Inc. kontynuuje tę tradycję zapewniając rozwiązania i usługi wspierające klientów 

oraz partnerów firmy w realizacji ich celów.  

https://pl.dynabook.com/generic/satellite-pro-l50/
http://pl.dynabook.com/
http://pl.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://emea.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://twitter.com/dynabookuk
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/

