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Toshiba Satellite Radius 14 – συσκευή all-round επιδόσεων για κάθε σενάριο

 Η Toshiba Europe GmbH παρουσιάζει σήμερα τονNeuss, Γερμανία 3 Σεπτεμβρίου 2015 –
Satellite Radius 14, έναν συνδυασμό ποικιλίας, επιδόσεων και στυλ σε μία συμπαγή 5-σε-1
συσκευή. Διαθέτοντας έως 6ης γενιάς επεξεργαστές Intel® Core™ κι έχοντας τελειοποιηθεί
για χρήση Windows 10, ο Satellite Radius 14 επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες χρήσης
επαγγελματιών, μαθητών και της καθημερινότητας. Με την προσθήκη ψυχαγωγικών
λειτουργιών, ο Satellite Radius 14 είναι η ιδανική συσκευή all-round επιδόσεων.

 Ο Satellite Radius 14 έχει σχεδιαστεί να αντέχει ακόμη και το lifestyle μεΠλήρης ευελιξία
ξέφρενους ρυθμούς, αφού προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα με οθόνη περιστροφής 360
μοιρών σε πέντε διαφορετικούς τρόπους χρήσης – laptop, tablet, tabletop, presentation και
audience. Από την εργασία σε laptop mode μέχρι την παρουσίαση σε presentation mode, ή
την ψυχαγωγία σε audience mode, η 10-δακτύλων multi-touch οθόνη του Satellite Radius 14
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προσφέρει μία πρωτοποριακή, interactive εμπειρία χρήσης. Όλα τα παραπάνω γίνονται με
στυλ σε εξαιρετικά λεπτό μαύρο φινίρισμα με εσωτερικό design brushed αλουμινίου και

οπίσθια φωτιζόμενο πληκτρολόγιο πλακιδίων εκτός πλαισίου  .1

 Η οθόνη 36.6 cm (14”) προσφέρει μοναδική φωτεινότητα σε ανάλυσηEngaging ψυχαγωγία
HD resolution με επικάλυψη ανθεκτική στα αποτυπώματα και εύκολο καθαρισμό, που
διασφαλίζει την καθαριότητα του περιεχομένου. Όταν χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία, ο
Satellite Radius 14 προσφέρει καθαρό, κρυστάλλινο ήχο από τα ενσωματωμένα harman
kardon® ηχεία με τεχνολογία ενίσχυσης ήχου DTS® Sound™, που εμπλουτίζει την εμπειρία
της μουσικής ή της ταινίας. Επιπροσθέτως, η τεχνολογία Bluetooth® Link επιτρέπει
ασύρματη σύνδεση με εξωτερικές συσκευές για να αναπαράγετε μουσική από τα ηχεία του
Satellite Radius 14 μέσω smartphone, tablet ή άλλης συσκευής συμβατής με Bluetooth®.

 Η εντυπωσιακή διάρκεια μπαταρίας έως 10 ώρες  επιτρέπει στουςΕπιδόσεις που διαρκούν 2

χρήστες να αλλλάζουν τρόπους λειτουργίας για μία ολόκληρη μέρα εργασίας και ακόμη
περισσότερο χωρίς φόρτιση. Η επιλογή έως 6ης γενιάς νέων Intel® Core™ επξεργαστών
διασφαλίζει premium επιδόσεις με πρωτοποριακά γραφικά και εκπληκτικό βίντεο,
αξιοποιώντας πλήρως τα Windows 10, ενώ οι επεξεργαστές AMD Quad-Core διασφαλίζουν
μόνιμες επιδόσεις ανεξαρτήτως task. Για επιπλέον ενίσχυση, η προαιρετική υποστήριξη SSD
του Satellite Radius 14 προσφέρει ταχύτερο χρόνο boot και γρήγορη πρόσβαση σε βασικά
αρχεία, καθώς επίσης και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Έχοντας σχεδιαστεί για τα Windows 10, ο Satellite Radius 14 περιλαμβάνει πλήκτρο

γρήγορης πρόσβασης και ενεργοποίηση φωνής για Cortana  καθώς επίσης multi-directional3

διπλά μικρόφωνα για καθαρότητα ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Η προσθήκη
Continuum επιτρέπει την ομαλή μετάβαση σε περιεχόμενο και εφαρμογές όταν αλλάζετε την
κατάσταση του Satellite Radius 14 από desktop σε tablet.

 Ο Satellite Radius 14 προεσφέρει διευρυμένες επιλογέςΥψηλή συνδεσιμότητα
συνδεσιμότητας για να μοιράζεστε περιεχόμενο και να έχετε πρόσβαση σε εξωτερικά αρχεία.
Μια θύρα HDMI® με Ultra HD 4K output επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται το
περιεχόμενο της οθόνης τους σε εκπληκτική καθαρότητα μέσω συμβατών τηλεοράσεων ενώ
διατίθεται Intel® WiDi4 για ασύρματη διανομή περιεχομένου.
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Τρεις θύρες USB, η μία με Sleep & Charge, περιλαμβάνονται για γρήγορη μεταφορά
αρχείων, ενώ η γρήγορη πρόσβαση στο Internet ενισχύεται με Intel® Dual Band Wireless
AC.

Ο Toshiba Satellite Radius 14 θα είναι διαθέσιμος το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Toshiba Satellite Radius 14:

Οθόνη: 36.6 cm (14”) HD οθόνη (1366 x 768) LED οθόνη αφής με υποστήριξη
10 δακτύλων
CPU: Επιλογή έως 6ης γενιάς επεξεργαστών Intel® CoreTM i7 ή AMD A8
APUs
Γραφικά: Έως Intel® HD Graphics 520 ή AMD RadeonTM R5
Μνήμη: Έως 16GB DDR3L (1.600MHz)
HDD/SSD: Έως 2TB HDD, ή 256 GB M.2 SATA SSD
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 10 ώρες 1

Ήχος: harman kardon® ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με ενίσχυση ήχου
DTS® Sound™
Webcam: HD Web Camera με ενσωματωμένα στερεοφωνικά μικρόφωνα
Επικοινωνία: Intel® Dual Band Wireless-AC or Wireless LAN 802.11 b/g/n,
Intel® WiDi , Bluetooth® V4.0 + LE
Συνδεσιμότητα: 2 x USB3.0 (1 x με USB Sleep & Charge), 1 x USB 2.0, 1 x
HDMI® with Ultra HD 4K output, 2-in-1 SD/MMC (push-push) με υποστήριξη
UHS-I
OS: Windows 10
Διαστάσεις: 337 x 235.0 x 21 mm
Βάρος: Από 1.9 kg

 Μόνο τα μοντέλα με επεξεργαστές Intel®.  Σύμφωνα με τη MobileMark 2014  Η1 2 3

διαθεσιμότητα της Cortana εξαρτάται από την αγορά, η εμπειρία διαφέρει ανάλογα με την
αγορά.

 Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Toshiba γιαOnline Πληροφορίες
πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα μας, τις προδιαγραφές και πολλά περισσότερα: 
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 Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται εδώ ανήκουνhttp://www.toshiba-greece.com/
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Οι ακριβείς προδιαγραφές του προϊόντος εξαρτώνται
από το μοντέλο και την τοπική διαθεσιμότητα.

 H Toshiba Corporation, μεταξύ των εταιριών Fortune 500, διαθέτειΣχετικά με την Toshiba
διεθνώς εξελιγμένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα και συστήματα και είναι οργανωμένη
σε πέντε στρατηγικούς τομείς Business: Ενέργεια & Υποδομές, Community Solutions,
Τομέας Συστημάτων & Υπηρεσιών Υγείας, Ηλεκτρονικές Συσκευές & Εξαρτήματα και
Lifestyles Προϊόντα & Υπηρεσίες.

Με βασική αρχή την αφοσίωση στους ανθρώπους και στο μέλλον (“Committed to People,
Committed to the Future”), η Toshiba δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας
ανάπτυξη μέσω της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (“Growth Through Creativity and
Innovation”), συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι ζουν σε μια
ασφαλή και άνετη κοινωνία.

Η Toshiba ιδρύθηκε στο Τόκιο το 1875, όπου σήμερα χτυπάει η καρδιά ενός παγκοσμίου
δικτύου 590 εταιριών που απασχολούν περισσότερους από 200,000 ανθρώπους με ετήσιες
πωλήσεις που ξεπερνούν τα 6.5 τρισεκατομμύρια γεν (US$63 billion). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την Toshiba παρακαλούμε επισκεφθείτε το
www.toshiba.co.jp/index.htm

Η Toshiba Europe GmbH, που εδρεύει στο Neuss της Γερμανίας ανήκει στην Toshiba
Corporation, Tokyo, Japan, και στην Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation,
Tokyo, Japan.
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