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PREDSTAVITEV

Toshiba Satellite P50-C

Najboljše iz sveta večpredstavnosti
..Večpredstavnost, zmogljivost in stil v Toshibini seriji P50..

Računalnik ni samo orodje za delo, ampak tudi
za zabavo. Filmi, glasba in brskanje po spletnih
vsebinah uporabniku predstavljajo čedalje večji
delež časa, ki ga preživimo za računalniškim
ekranom. In ravno zvok je velikokrat bolj zapostavljen del, toda predstavlja velik del kakovosti
izkušnje. Prav tako mora biti prenosnik del osebnega stila, da ga lahko s ponosom postavite na
mizo. Zato je Toshiba v svojo serijo višjega razreda Satellite P50-C v elegantno, tanko, lahko
ohišje iz brušenega aluminija vgradila odlične
zvočnike Harman Kardon. Popolna izkušnja!

Osupljiva zmogljivost
Optimiziran za procesorje Intel® P50-C, nudi
izjemno zmogljivost za preprosto izvajanje
večpredstavnih opravil. Po zaslugi grafike
NVIDIA®GeForce® s podporo dveh gigabajtov
VRAM je vsak gib na zaslonu bolj prefinjen kot
kdajkoli prej, slike pa tekoče, realistične. P50-C je
optimiziran tudi za popolno izkušnjo sistema
Windows 10 – z optimizirano, preizkušeno strojno opremo, kar omogoča brezhibno izvajanje
vaših najljubših aplikacij.

Intenzivna avdioizkušnja
Prepustite se visoki kakovosti zvoka med
poslušanjem glasbe. Z uglednimi stereozvočniki
Harman Kardon®, okrepljenimi z DTS® Soundom,
lahko resnično slišite in občutite razliko v vsaki
pesmi, filmu in igri. Ta stopnja izjemnega zvoka
bo vaše glasbeno doživetje obogatila z naravnim, čistim, neverjetnim prostorskim zvokom.

Stilska popolnost
Zaradi elegantne oblike, tankega, lahkega ohišja

si boste želeli, da Satellite P50-C vzamete kamorkoli. Zaradi ohišja iz brušenega aluminija
satenasto zlate barve je P50-C videti enako dobro, kot tudi deluje. Tipkovnica ima nizke tipke
brez okvirja in veliko sledilno ploščico ter samodejno zaznava dotikanje dlani.

Brez skrbi!
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Računalniške novice

Kraja prenosnika je nekaj, česar se vsi bojimo.
Toshiba pomaga zmanjšati stres ob izgubi
vašega prenosnika, saj vam zagotovi popolnoma novo napravo. Zaščita pred krajo velja ob
predložitvi policijskega poročila o kraji z dokazili o vlomu ali jasnih znakih nasilja.

Toshiba želi, da ob nakupu njihovega prenosnega računalnika uživate brez skrbi. Zato zdaj
ponujajo prenovljeno brezplačno garancijo No
matter what: pet elementov, ki vam omogočajo
brezskrbno delo, in veliko več, kot krije standardna garancija. Že prej znani garanciji dodajajo še podaljšanje garancije na tri leta in enoletno
protivirusno zaščito.

Obnovitev podatkov

Tri leta garancije

McAfee LiveSafe

Toshiba verjame v kakovost svojih prenosnikov. Da
vam to dokaže, vam bodo brezplačno podaljšali
standardno dvoletno garancijo na tri leta!

Vaše podatke, identiteto, prenosnik in druge napra
ve bomo zaščitili pred škodljivo in vohunsko programsko opremo ter neželenimi programi. Še več,
v eni sami storitvi boste prejeli tudi funkcijo star
ševskega nadzora in zaščito pred neželeno e-pošto.
Več podrobnosti o garancijskem paketu No matter what in o pogojih, ki veljajo za to akcijo,
obiščite www.nomatterwhatguarantee.com. Ponudba velja od 1. oktobra 2015 do 31. marca 2016.
Vsak prenosnik znamke Toshiba iz serij Satellite,
Qosmio, in Kira, ki bo kupljen v tem obdobju, se
lahko vključi v ta program, predpogoj pa je, da
kupec registrira izdelek na prej omenjenem
spletnem naslovu.
(P. R.)

Naključna poškodba
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spletna stran www.acord.92.si
internet trgovina: www.pcplus.si

Zaščita pred krajo

Ups!!! Nihče ne mara slišati tega zvoka, povezanega s prenosnikom. V sklopu garancije
Karkoli se zgodi vam ni treba skrbeti! Vaš
prenosnik je zaščiten pred nepredvidenimi
dogodki, nenamernimi padci, sunki ali razlitjem tekočin. Toshiba ponuja brezplačno
popravilo ali novo napravo, če je vaš pokvarjeni prenosnik uničen ali poškodovan do te
mere, da ne deluje pravilno.

Ko izgubite podatke, najverjetneje skomignete z
rameni in rečete: »Resnično nisem storil ničesar.«
Na srečo vam garancija nudi storitev obnovitve
podatkov, ki vsebuje obnovitev in kopiranje podatkov na povsem nov disk. Garancija je veljavna tudi v primeru fizične poškodbe, programske napake ali napada virusa.
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