Kicsi és karcsú, mégis erős: Toshiba T110
Budapest, 2010. január 26. – A Toshiba, a számítástechnikai és
elektronikai megoldások vezető gyártója és forgalmazója bemutatta legújabb
notebookját, a Toshiba T110-et. A rendkívül vékony, könnyű laptop –
„nagytestvéréhez”, a Toshiba T130-hoz hasonlóan – azoknak a vásárlóknak
készült, akik stílusos és könnyedén hordozható notebookra vágynak, mégsem
szeretnének lemondani a kiváló teljesítményről.
A Toshiba T110 azon notebookok közé tartozik, amelyek a mini-notebookok,
és a minden funkcióval ellátott laptopok közötti űrt hivatottak áthidalni. A
T110 akkumulátora akár 9 órán át bírja, így egy teljes munkanapon át kitart
mellettünk, akár útközben is. A 11,6" (29,5 cm) képátlójú, kiváló minőségű
kijelzővel ellátott Satellite T110 már Magyarországon is kapható.

Tények és számok1
Ultrahordozható és vékony
11,6" (29,5 cm) képátlójú
Satellite T110

•

Kiváló, 11,6" méretű
Trubrite LEDháttérvilágításos, 1366 x
768 képpontos kijelző

•

Az eleje mindössze 24,9
mm, a hátulja 34,2 mm
vastag

•

Akár 9 órás
akkumulátoros működési
idő

•

Tömege kevesebb mint
1,6 kg

•

fényes fekete és mintás
metálvörös színekben

•

WLAN (IEEE 802.11
a/b/g/n), Bluetooth 2.1 +
EDR, egyes modelljei
támogatják a mobil
szélessávot

•

Beépített médiaadapter 5
memóriakártya-típushoz

•

Akár 500 GB kapacitású
merevlemez 3D
ütközésérzékelővel a
leejtés vagy ütés elleni
védelemhez

•

Akár 8 GB DDR3 (800
MHz) memória

Vékony, csinos és könnyű
Napjaink notebook-trendjeihez igazodva a Toshiba T110 is stílusos, vékony
külsőt kapott. A T110-es modell eleje kevesebb, mint 25 mm, míg hátulja
34,2 mm vastagságú. A Toshiba most is ügyelt az egyedi dizájnra: a T110
elegáns fényes fekete és mintás metálvörös színben is elérhető, amelyek a
notebook belső kialakításával is harmonizálnak.
A T110 nem csak divatos megjelenésű, hanem rendkívül könnyű is egyben.
Tömege alig több mint másfél kiló, így nem jelenthet gondot, hogy
bármikor, bárhová magunkkal vigyük.
Hosszú üzemidő, könnyű használhatóság, kiváló teljesítmény
A Satellite T110 akkumulátora apró mérete ellenére egy teljes munkanapon,
akár 9 órán át használható egyetlen feltöltéssel, így nem kell amiatt
aggódnunk, hogy útközben cserbenhagy bennünket.
A könnyű használhatóság érdekében a T110-en is helyett kapott többek
között a teljes méretű billentyűzet vagy a többujjas vezérlésű (Multi-Touch)
érintőlap, amely megkönnyíti a görgetést és a többi gyakori művelet
elvégzését.

A Toshiba ConfigFree™ alkalmazás segítségével azoknak sem jelent majd
problémát a WLAN, Bluetooth vagy egyes modellekben mobil szélessávú
kapcsolatok beállítása, akik kevésbé gyakorlottak a hálózati beállításokban.
A

Toshiba

T110

hosszú

üzemideje

mellé

jelentős,

akár

500

GB

tárolókapacitás, illetve 8 GB DDR3 memóra is párosul, gondoskodva a kiváló
használhatóságról.
Rend és szervezettség
A

T110-ben

is

helyet

kapott

az

új,

Toshiba

által

kifejlesztett

alkalmazáscsomag, a Toshiba LifeSpace, amellyel véget vethetünk a rendszer
nélkül egymásra halmozott asztali ikonoknak: személyre szabott módon
férhetünk hozzá alkalmazásaihoz és szervezhetjük napi tennivalóinkat és
munkáinkat.
A fenntarthatóság és a környezetbarát gondolkodás jegyében
Felelősségteljes globális szereplőként a Toshiba minden új laptopja – az
RoHS-szabályozásnak megfelelően – korlátozott mennyiségben tartalmaz
ólmot, higanyt és egyéb veszélyes anyagokat, így hatékonyan csökkenti a
környezetre gyakorolt káros hatásokat. Emellett az energiafogyasztás
csökkentését segítő Toshiba Eco alkalmazás jelzi a felhasználó számára, hogy
mennyi energiát fogyaszt a laptop. A Toshiba Satellite T110 az ENERGY
STAR® 5.0 szabvány előírásait is teljesíti.

