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SNABBARE UPPKOPPLING OCH HÖGRE SÄKERHET I TOSHIBAS 

NYA AFFÄRSDATORER 

 

 USB-C-portar och bakgrundsbelysta tangentbord ger bättre uppkoppling 

och produktivitet.  

 Fingeravtryck och IR-biometri stärker säkerheten. 

 

19 mars, Stockholm – Toshiba Client Solutions Europe presenterar nya uppgraderade 

datorer i laptopserierna Satellite Pro och Tecra 15”. De erbjuder snabb uppkoppling, 

förbättrad säkerhet och effektivt mobilt arbete. De produkter som nu presenteras är 

Satellite Pro R50-EC, Satellite Pro A50-EC och Tecra A50-EC.  

 

Obehindrad produktivitet och uppkoppling 

Förutom de redan imponerande uppkopplingsmöjligheterna – inklusive HDMI- och 

VGA-utgångar – finns nu även en tekniskt nyskapande USB-C-port. Den möjliggör inte 

bara USB 3.1-uppkoppling och därmed snabbare dataöverföring upp till 5Gbps, utan 

även fördelen av en allt vanligare port för anslutning till kringutrustning. Bland annat 

Toshibas valbara USB-C Dock som ger ögonblicklig anslutning till andra apparater, 

minimerar kabelhärvor genom en enda kabel och även kan utöka lagringskapaciteten 

med Toshibas externa hårddiskar – perfekt för den upptagne affärspersonen på språng. 

 

Förstärkt inbyggd säkerhet 

Med sina många lager av säkerhet inifrån och ut, som HDD password och Advanced 

Encryption (TPM 2.0), ger Satellite Pro A50-EC nu sina användare möjligheten att dra 

nytta av SecurePad™ med Synaptics® Natural ID, en ny styrplatta med inbyggd 

fingeravtrycksläsare. Förutom tillvalet SecurePad™, är Tecra A50-EC även försedd med 

en IR-kamera för ansiktsidentifiering med Intel® Authenticate och Windows Hello face-

inloggning. Dessa biometriska funktioner ger den redan högt säkerhetsklassade E-

Generation-serien ett extra lager av säkerhet.  

 

Förutom dessa tillvalsmöjligheter för bättre säkerhet har Tecra A50-EC ett tyst och 

gediget tangentbord – konstruerat för att klara även den mest krävande användning. 

Det har nu bakgrundsbelysning och kan alltså användas effektivt även i miljöer med 
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dåliga ljusförhållanden. Skapade för dagens mobila användare kan dessa ultraportabla 

produkter även skryta med batteritid som ger upp till 10,5 timmars oavbruten 

användning, oavsett plats.   

 

– Dessa avancerade uppdateringar av våra arbetsmaskiner visar tydligt vårt mål – att 

tillhandahålla de snabbaste, starkaste, säkraste och mest funktionella bärbara datorerna 

för de som jobbar på språng. Vi ser att människor förändrar sättet de arbetar och vill 

kunna erbjuda teknik som förändras i takt med det. Dessa uppdateringar ger dagens 

affärsanvändare den rätta blandningen av bekvämlighet, uppkopplingsmöjligheter och 

gedigen säkerhet, säger Damian Jaume, vd för Toshiba Client Solutions Europe.  

 

Toshibas E-Generation-laptops har en elegant design och fokuserar på att ge förbättrad 

säkerhet, sömlösa anslutningar och pålitlighet. Prestanda och effektivitet maximeras 

genom kraften i upp till åttonde generationen Intel® Core™ processorer. Dessa nya 

Satellite Pro A50-EC-, Satellite Pro R50-EC- och Tecra A50-EC-modeller understryker 

Toshibas expertis inom B2B-PC-segmentet. De är robusta och samtidigt praktiska 

apparater, konstruerade för att vara ultramobila utan att kompromissa med prestanda. 

 

För ytterligare information om Toshibas E-Generation-modeller, besök 

http://www.toshiba.se/generic/business-solutions/ 
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För mer information, produkttester och pressbilder, vänligen kontakta: 

Anna Lagerkvist, Cloudberry Communications 

anna@cloudberry.se 

070 240 88 25 

 

För tillgång till de senaste nyheterna, tidigare pressmeddelanden, bildbibliotek och 

mediakontakter: http://www.toshiba.se/press/ 

 

För mer information 

Besök www.toshiba.se  för de senaste produktnyheterna och -specifikationerna och vår 

blogg Toshibytes för ytterligare information. Eller kontakta oss via LinkedIn: 

www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions 
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Om Dynabook Inc. 

I över 30 år har Toshibas laptops och teknik varit ledande när det gäller innovation, 

kvalitet och pålitlighet. Med Sharp Corporation som majoritetsägare fortsätter 

Dynabook Inc. den traditionen genom att skapa rika värden och service som hjälper 

våra partners och kunder att nå sina mål. 

 


