
 

 

 

DYNABOOK WPROWADZA 15” LAPTOP SATELLITE PRO L50-G 

 Najnowsza zwiększająca wydajność technologia w opłacalnym i lekkim 

urządzeniu 

 Procesory Intel® Core™ dziesiątej generacji, Wi-Fi 6, SSD/HDD i do 10 godzin 

pracy na baterii  

 

26 listopada 2019 r. – Dynabook Europe GmbH zapowiada Satellite Pro L50-G – idealne 

połączenie opłacalności z przełomową technologią w lekkim biznesowym laptopie. Nowe 

urządzenie oferuje przedsiębiorcom, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw, 

wydajność, niezawodność i łączność, tak bardzo im potrzebne niezależnie od miejsca 

pracy.  

 

Znakomita wydajność, najnowsza technologia 

Satellite Pro L50-G stworzono z myślą o najwyższej wydajności. Dzięki procesorom 

Intel® Core™ dziesiątej generacji urządzenie sprosta wyzwaniom dzisiejszego 

pracownika, który intensywnie działa na wielu polach. Wi-Fi 6 zapewnia większą prędkość 

przesyłu dużych ilości danych przy mniejszych opóźnieniach. Laptop wspiera 

konfiguracje dwudyskowe SSD + HDD oferując elastyczność w zakresie wydajności 

i pojemości pamięci. 

 

Optymalna mobilność, perfekcyjna produktywność 

Nowe urządzenie z nadwyżką sprosta wymaganiom standardu Microsoft Modern Device*.  

Jest pełne przyjaznych użytkownikowi rozwiązań ułatwiających mu  efektywną pracę 

niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Satellite Pro L50-G z 15-calowym 

matowym ekranem FHD łatwo przenosić – ma jedynie 19,9 mm grubości i waży 1,7kg*. 

Szybkoładująca się bateria urządzenia zapewnia do 10 godzin pracy*.  

 

Najwyższej klasy łączność i zabezpieczenia  

Satellite Pro L50-G wyposażono m.in. we wszechstronne porty USB Typu C i USB Typu A 

– do ładowania, przesyłania danych i podłączania urządzeń peryferyjnych. 

Razem z Wi-Fi 6, port Gigabit LAN zapewnia szybkie połączenie z internetem. 

Dla płynnych połączeń wideo, odtwarzania multimediów i efektów wizualnych, 

urządzenie wyposażono w kamerkę HD i zintegrowaną grafikę Intel.  



 

 

 

Satellite Pro L50-G może być chroniony bezhasłowo przy pomocy skanera linii 

papilarnych (SecurePad) oraz rozpoznawania twarzy. Dostępna jest również przysłona 

kamerki internetowej*.  

“Satellite Pro L50-G pokazuje, że dynabook tworzy opłacalne urządzenia utrzymując 

ich najwyższą wydajność, mobilność i technologiczne zaawansowanie” - powiedział 

Damian Jaume, Prezes Dynabook Europe GmbH. -“Nasze rozwiązania opracowujemy, 

aby wspierać ludzi w zmieniającym się środowisku pracy. Satellite Pro L50-G ma wszystkie 

funkcjonalności niezbędne w codziennym biznesie”. 

 

Laptop Satellite Pro L50-G będzie dostępny od połowy grudnia 2019 r. Więcej informacji 

o produktach dynabook można znaleźć pod adresem www.pl.dynabook.com 

 

*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.  

 

Kontakt dla mediów 

Joanna Stebel 

joanna@stebelikropka.pl 

 

http://www.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/

