
 

 

 

DYNABOOK VOEGT BETAALBARE EN AANTREKKELIJKE 

SATELLITE PRO C50 TOE AAN NOTEBOOK-PORTFOLIO 

 Dunnere en modernere uitstraling en design, zonder hoog prijskaartje  

 Laagst geprijsde laptop uit aanbod van dynabook 

 Eenvoudig werken en samenwerken dankzij uitgebreid aanbod van prestatie-, 

connectiviteits- en security-toepassingen 

 

9 juni 2020, Neuss, Duitsland – Dynabook Europe GmbH kondigt de Satellite Pro C50 aan, 

een budgetbewuste zakelijke laptop die is ontworpen om gebruikers van alle tools te voorzien 

die ze nodig hebben voor een productieve werkdag. Uitgerust met een uitgebreid aanbod 

van prestatie-, connectiviteits- en securitytoepassingen in een attractief en slank ontwerp, 

biedt het nieuwe device uitstekende waarde als laagst geprijsde laptop uit het dynabook-

aanbod.  

 

De Satellite Pro C50 is ontworpen om tegemoet te komen aan ieder IT-budget, maar doet 

geen concessies wanneer het gaat om het aanbod van de belangrijkste technologie voor 

dagelijks, zakelijk gebruik. Krachtige Intel® Core™ processoren, een 8GB DDR4 RAM 

geheugen en SSD-opslagmogelijkheden maken het device geschikt voor zelfs de meest 

veeleisende taken die moderne werknemers en studenten uitvoeren. 

 

Ontworpen om de show te stelen 

Met een slank donkerblauw uiterlijk heeft de C50 een professionele en moderne uitstraling. 

Alle toepassingen zijn ontworpen om te ondersteunen bij alle moderne manieren van werken 

- op kantoor, thuis of onderweg. Het device is eenvoudig te dragen, met een gewicht van 

slechts 1,76kg* en een dikte van 19,7mm maakt hem dunner dan vergelijkbare laptops. Met 

een dunne rand om het niet-reflecterende 15.6” LCD FHD-scherm biedt het device een 

glasheldere visuele ervaring, terwijl het ergonomische toetsenbord met apart numeriek 

gedeelte de hele dag door snel rekenen en comfortabel typen mogelijk maakt. Voor een 

verbeterde gebruikerservaring en verhoogde productiviteit is de C50 uitgerust met een groot 

ClickPad - de grootste in het dynabook-portfolio. Daarnaast maakt de batterijduur van 12,5 

uur¹ het device uitermate geschikt om onderweg te werken. 

 

“De C50 is ontworpen om alles te bieden dat gebruikers nodig hebben om hun werk te doen. 

Het is ons laagst geprijsde device tot nu toe en laat zien dat we ernaar streven om alle 



 

 

 

bedrijven, ongeacht hun IT-budget, te voorzien van betrouwbare en veelzijdige technologie,” 

zegt Damian Jaume, President bij Dynabook Europe GmbH. “We weten dat prijs en 

functionaliteit belangrijke factoren zijn bij de keuze voor een zakelijk device. De Satellite Pro 

C50 voldoet in ruime mate aan allebei deze eisen. Maar deze criteria zijn op zichzelf niet 

voldoende in de hedendaagse zakenwereld. Esthetiek en design worden steeds belangrijker 

voor werknemersbetrokkenheid en –retentie. Bovendien willen gebruikers een professioneel 

ogend device waar ze op kunnen vertrouwen, ongeacht waar ze inloggen.” 

 

Connectiviteit staat centraal 

Het device biedt ook probleemloze connectiviteit en mogelijkheden om samen te werken 

dankzij verschillende draadloze verbindingsopties en mogelijkheden om randapparatuur 

fysiek aan te sluiten. Een USB Type-C-poort biedt een oplaad-, verbind- en extern 

schermfunctie in één, terwijl een full-size HDMI, 2 x USB Type-A 3.0 en een MicroSD kaartlezer 

nog meer mogelijkheden voor het aansluiten van randapparatuur geven. Daarnaast zorgen 

WiFi 802.11 AC en Bluetooth 4.2 voor een snelle verbinding en hoge downloadsnelheden, en 

een Gigabit-LAN-poort biedt snelle toegang tot netwerkbronnen op kantoor. Wanneer het 

gaat om in contact blijven met klanten en collega’s op verschillende locaties, heeft de C50 

alles wat je nodig hebt. Een HD webcam, stereospeakers en een ingebouwde Cortana-

enabled microfoon zorgen voor een kraakhelder geluid en haarscherp beeld tijdens 

videogesprekken.  

 

Veiligheid als tweede natuur 

Security blijft een grote zorg voor organisaties in iedere sector. De C50 biedt alle 

noodzakelijke beschermingstoepassingen voor data en device, zodat werknemers- en 

bedrijfsgegevens veilig zijn. De firmware-based Trusted Platform Module (TPM) 2.0 zorgt 

ervoor dat gevoelige informatie versleuteld is op het device zodat er geen risico op 

dataverlies is, terwijl wachtwoorden voor gebruikers en beheer ongewenste toegang tot het 

device tegengaan. Een optioneel Kensington-lock slot voorkomt tenslotte fysieke diefstal. 

 

De Satellite Pro C50 zal vanaf eind juni 2020 beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie over 

het complete aanbod van dynabook naar: https://be.dynabook.com/nl/generic/business-

homepage/ 

 

* afhankelijk van het model 

¹ gemeten met Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark is a trademark of Business Applications 

Performance Corporation 

https://be.dynabook.com/nl/generic/business-homepage/
https://be.dynabook.com/nl/generic/business-homepage/


 

 

 

 

-EINDE- 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen: 

Dynabook Europe Netherlands Branch  

Simon Bontje 

Tel. +31 (0)76 - 5438712  

simon.bontje@dynabook.com  

Wisse Kommunikatie 

Sebastiaan Scheepers 

Tel. +31 (0)26 443 1523 

dynabook@wisse-worldcom.nl 

 

Connect Online 

Bezoek onze website voor de nieuwste productdetails en -specificaties en ga naar 

onze blog voor aanvullende informatie. Volg ons daarnaast op LinkedIn en Twitter. 

 

Over Dynabook Inc. 

Al meer dan dertig jaar zetten Toshiba laptops en technologie de standaard als het gaat om 

innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met een meerderheidsbelang van Sharp Corporation 

zet Dynabook Inc. die traditie voort door waardevolle diensten te leveren die onze partners 

en klanten ondersteunen in het bereiken van hun doelen. 

 

Bezoek voor meer informatie https://be.dynabook.com/nl/ 
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