Satellite C850D
İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY.

LED arka ışıklandırma
özelliğine sahip ekran

1 megapiksel HD web
kamerası

2 adet USB 2.0 bağlantı
noktası. 1 adet USB 3.0
bağlantı noktası ve HDMI
Satellite C850D serisi, günlük mobil bilgisayar kullanımı için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi içeren dizüstü bilgisayarlardan oluşur. Rakipsiz bir
verimlilik için tasarlanmıştır. En yeni işlemcilere, en yeni ekran kartlarına ve 750 GB‘a kadar kapasiteli sabit disklere sahip mükemmel bir
performans birleşimi elde edersiniz. İhtiyacınız olan bağlantıyı parmaklarınızın ucuna getirir. C850D serisi, telefonunuzu eşitlemeniz ve
Bluetooth kablosuz kulaklıkla müzik dinlemeniz ya da Skype görüşmeleri yapmanız için Bluetooth 4.0* kablosuz teknolojisiyle birlikte gelir. Hızlı
veri aktarımları için iki adet USB 2.0, bir adet de USB 3.0 bağlantı noktası bulunur. Multimedya özellikleri açısından da donanımı tamdır. SRS
Premium Sound HD™ zengin ses deneyimi sunar. 1 megapiksel HD web kamerası, görüntülü sohbetleri yeni bir düzeye taşır. İsteğe bağlı
Blu-ray sürücüsü* ve HDMI bağlantı noktası dizüstü bilgisayarınızı bir HD video oynatıcısına dönüştürür. Böylece, filmlerinizin keyfini LED arka
ışıklandırmalı parlak 39,6 cm (15,6“) TruBrite® ekranda tek başınıza çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda bunları Tam HD özellikli bir televizyonda
aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
BAĞLANTIDA KALIN

C850D, hızlı veri aktarımı için iki USB 2.0 ve
bir USB 3.0 bağlantı noktasına sahiptir.
Dahili Bluetooth 4.0*, mobil cihazlarınızı
kablo olmadan eşitleyebileceğiniz ve
kablosuz bir kulaklık ile görüntülü arama
yapabileceğiniz anlamına gelir.

* modele ve bulunduğunuz bölgede mevcut olup olmadığına bağlıdır

KUSURSUZ YARDIMCI

Toshiba C850D modeli bir dizüstü bilgisayarı
taşıdığınızda güvenilir bir markanın sunduğu
rakipsiz verimlilik ve kaliteye sahip
olduğunuzdan emin olabilirsiniz. İşlemci ve
bellek seçenekleri yelpazesi sayesinde
dizüstü bilgisayarınızı kusursuz bir yardımcı
olarak yapılandırabilirsiniz.

HD ÖZELLİKLERİ HAZIR

Arkanıza yaslanıp LED arka ışıklandırmalı
dahili 39,6 cm (15,6“) TruBrite® ekranın
keyfini çıkarın veya HDMI bağlantı birimini
kullanarak bilgisayarınızı HD TV‘nize veya
projektörünüze
bağlayın.
Yüksek
çözünürlüğe sahip görüntülü sohbetlerde 1
megapiksel HD web kamerasından çok

İşlemci / teknoloji

AMD Çift Çekirdekli E1-1200 APU (1.4 GHz, 1 MB 2. seviye önbellek)

İşletim sistemi

Önceden yüklenmiş İşletim Sistemi mevcut değil

Tasarım rengi

Dokulu deseni ve siyah klavyesiyle Mat Siyah Kaplama

Ekran

39,6 cm (15,6”) 16:9 en boy oranıyla ve LED arka ışıklandırmasıyla Toshiba TruBrite® HD TFT Yüksek Parlaklıkta ekran, dahili çözünürlük: 1.366 x
768
320 GB (5,400 rpm) Seri ATA

Sabit disk
Sistem belleği

2,048 (1x) MB, maksimum genişleme: 8,192 MB, teknoloji: DDR3 RAM (1.066 MHz)

Optik aygıtlar

DVD Super Multi (Çift Katmanlı) sürücü

Ekran
bağdaştırıcısı

AMD Radeon™ HD 7310 Ekran Kartı destekli AMD Çift Çekirdekli İşlemci E1-1200 APU, yüklü 2 GB sistem belleğine sahip en fazla 947 MB
paylaşılan bellek ve 8 GB sistem belleğine sahip en fazla 4.019 MB paylaşılan bellek (64 bit Windows® 7 işletim sistemiyle birlikte).

İşaret aygıtı

Çeşitli kaydırma, yakınlaştırma ve başlatma işlevlerini parmaklarınızın ucuna getiren çoklu dokunmatik kontrole sahip dokunmatik yüzey.
Hızlı Ethernet LAN

Kablolu
iletişim

Kablosuz LAN 802.11b/g/n (Realtek), Bluetooth® 4.0 (Realtek)

Kablosuz
iletişim
Ses sistemi

dahili stereo hoparlörler (kutusuz) , sesli arama: hızlı erişim tuşu işleviyle, SRS Premium Sound HD™ destekleyen Realtek (ALC269Q-VB6-GR)

Arabirimler

1 x RJ-45 , 1 x harici monitör , 1 x kulaklık (stereo) , 1 x 1080p sinyal biçimini destekleyen HDMI çıkışı , 1 x Çoklu Kart Okuyucu (en fazla 2 GB
SD™ Kart, bağdaştırıcısı en fazla 2 GB olan miniSD™/microSD™ Kart, en fazla 32 GB SDHC™ Kart, en fazla 64 GB SDXC™ Kart ve en fazla 2
GB MultiMedia Card™ destekli) , 1 x dahili mikrofon özelliğine sahip entegre 1.0 MP HD Web Kamerası (1.280 x 800) , 1 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0
, 1 x harici mikrofon

Genişletme

2 bellek yuvaları (hiçbiri yapılandırılmayacak)
teknoloji: lityum-iyon, en fazla 5s30dak (Mobile Mark™ 2007)

Pil
Birlikte verilen
donanım

AC adaptör

İlave özellikler

HD Ses desteği, SM BIOS uyumlu, AMD AllDay™ Power
380,0 x 242,0 x 33,52 mm, ağırlık: Şu ağırlıktan başlar: 2,3 kg

Fiziksel boyutlar
Garanti

2 years standard European (Limited) .
Enhance the standard warranty with one of our additional services to extend or protect your investment.
More info can be found on our website within the Service & Support area

UYUMLU TOSHIBA AKSESUARLARI
o Essential Laptop Case 40.6cm (16“) - Clamshell, PX1780E-1NCA
o dynadock™ U3.0 - parlak siyah, PA3927E-1PRP
o Toshiba USB Optik Fare E200, PA3823E-1ETG

dynadock® U3.0 - Siyah

Essential Dizüstü
Bilgisayar Çantası 40,6
cm (16“) - Deniz Kabuğu

Toshiba USB Optik Fare
E200

TEG_EN_SatC850D_2012. Microsoft, Windows ve Windows 8, A.B.D ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation kuruluşunun tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Tüm ticari markalar onaylanmıştır. Ürün bilgileri, yapılandırmaları, fiyatları ve sistemi, bileşen/seçenek kullanılabilirliği önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Ürün tasarım bilgileri
ve renkleri, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve burada gösterilenlerden farklı olabilir. Hatalar ve eksiklikler hariç tutulmalıdır.”

Satellite C850D-10H
PSC9UE-00500FTE

CPU performansı; AC güç yerine pil kullanıldığında, bazı harici çevre birimleri kullanılırken, bazı multimedya uygulamaları veya ağ bağlantıları sırasında, karmaşık örnekleme yazılımları kullanılırken, hava basıncının düşük olduğu yüksek yerlerde (deniz seviyesinden 1.000 metre
yukarıda) ve/veya belirli ortam sıcaklıklarında farklı olabilir. CPU performansı tasarım yapılandırmasından dolayı da standartlardan farklı olabilir. Bazı durumlarda bilgisayarınız (koruyucu önlem olarak) otomatik olarak kapanabilir. Veri kaybı gibi bir durumun ortaya çıkmaması için belirli
aralıklarla verilerinizin yedek kopyalarını oluşturun. En iyi performana ulaşmak istiyorsanız bilgisayarınızı yalnızca önerilen koşullarda kullanın. Lütfen ürün kaynak kılavuzundaki ayrıntılı kısıtlama bilgilerini okuyun, Toshiba web sitesini ziyaret edin: www.computers.toshiba-europe.com
adresinden Toshiba web sitesini ziyaret edin ve/veya Toshiba Teknik Desteği‘ne başvurun. - Grafik işlemci birimi (GPU) performansı, ürün modeline, tasarım yapılandırmasına, uygulamalara, güç yönetimi ayarlarına ve kullanılan işlevlere göre değişir. - Ana sistem belleğinin bir bölümü
grafik sistemi tarafından kullanılabilir ve dolayısıyla kullanılabilen ana sistem belleği miktarını azaltır. - 4 GB sistem belleği bulunan PC‘lerde, bilgisayar etkinlikleri için tam sistem belleği alanı çok daha azdır ve modele ve sistem yapılandırmasına göre değişir. - Sistem belleğinizi yükseltme
hakkında bilgi için, lütfen kullanıcı el kitabına bakın veya yerel Toshiba servis sağlayıcınıza başvurun. - Bir GB bir milyar bayttır, erişilebilen kapasite daha düşük olabilir. - Kablolu ve kablosuz iletişim özellikleri, bunların onaylandığı ülkeler için geçerlidir. - Pil ömrü uygulamalara, güç
yönetimi ayarlarına ve kullanılan işlevlere göre değişir. Yeniden doldurma süresi kullanıma bağlıdır. Bilgisayar tam güçte çalışırken pil dolmayabilir. Belirli bir süre sonra pil maksimum kapasitede çalışmamaya başlar ve yeni bir pille değiştirilmesi gerekir. Bu, tüm piller için normal bir
durumdur. Yeni bir pil satın almak için, bilgisayarınızla birlikte verilen aksesuar belgelerine bakın veya www.computers.toshiba-europe.com adresindeki Toshiba web sitesini ziyaret edin. - Bilgisayarınızı açtığınızda TFT ekranda küçük parlak noktalar görebilirsiniz. Ekranınızda çok
sayıda ince film transistör (TFT) vardır ve bunlar yüksek bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Ekranınızda görülebilen küçük parlak noktalar TFT üretim teknolojisine özgü bir özelliktir. - Ağırlık, ürün yapılandırmasına, satıcı bileşenlerine, üretim farklılıklarına ve tercih edilen seçeneklere
göre değişebilir. - En iyi sonuçları elde etmek için lütfen sisteminizin özelliklerini kontrol edin. - Bazı notebook bilgisayarların gövdeleri bütün bir ürün serisiyle ilgili tüm olası yapılandırmalara yer sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Seçtiğiniz model, notebook‘un gövdesinde gösterilen tüm
simge veya düğmelere ve bunlara karşılık gelen özelliklerin ve işlevlerin tamamına sahip olmayabilir. - Performans ürün modeline, yapılandırmaya, video içeriğine/formatına/ayarlarına ve ayrı ayrı donanım parçalarındaki performans değişikliklerine göre farklılık gösterebilir. Sonuçlara,
yayınlama sırasında Toshiba tarafından test edilmiş seçili modellerde ve yapılandırmalarda ulaşılmıştır.

computers.toshiba-europe.com

