Toshiba recomandă Windows 8.

Satellite P855

O OPERĂ DE ARTĂ PUTERNICĂ

2 difuzoare stereo
Harman Kardon®

Design din aluminiu
gravat, argintiu

4 porturi USB 3.0 şi un
port HDMI
Când viaţa dvs. digitală vă cere tot mai multă putere, noile Toshiba Satellite P855 asigură performanţe maxime cu o eleganţă atemporală.
Dincolo de exteriorul elegant, procesoarele puternice rezolvă cele mai solicitante sarcini cu o uşurinţă de invidiat. La prima vedere, aceasta
înseamnă filme cu o claritate de cristal şi sunet sublim. Cu cele mai recente chipseturi de plăci grafice NVIDIA® şi boxele stereo Harman
Kardon® premium, este ca şi când v-aţi afla într-un cinematograf. Şi pentru că nu vreţi să aşteptaţi, unitatea HDD hibridă a seriei P855
înseamnă o încărcare şi un răspuns mai rapide ale aplicaţiilor şi disponibilitate pentru efectuarea sarcinilor solicitante precum apeluri video la
înaltă definiţie. Procesoarele Intel® Core™ din cea mai recentă generaţie, cu suport Quad Core rezolvă cu uşurinţă sarcinile dvs. solicitante.
Şi toată această putere vă este oferită într-un design subţire, din aluminiu gravat, care constituie o declaraţie de stil.

SUNĂ FANTASTIC

DECLARAŢIE DE DESIGN

IMAGINI DE NEUITAT

A-ţi fi iertat dacă aţi confunda Satellite P855
cu un sistem hi-fi de vârf. Şi asta pentru că
am inclus două boxe Harman Kardon®
stereo. Cu potenţial pentru bas de mare
putere şi îmbunătăţire audio SRS Premium
Sound 3D™, jocurile dvs. se vor auzi mai
realist ca niciodată.

Cu designul său subţire şi elegant din
aluminiu gravat şi dispunerea inovatoare a
difuzoarelor, Satellite P855 este o plăcere să
îl admiri şi să îl utilizezi. Suprafaţa tactilă
mare şi tastatura iluminată fac din utilizarea
de zi cu zi o experienţă comodă şi intuitivă.

Indiferent dacă este vorba de chat video HD
sau de filme pe Blu-ray, veţi avea imagini
memorabile indiferent unde mergeţi. Puteţi
converti chiar şi filmele standard la calitate
aproape HD folosind tehnologia Toshiba
Resolution+. Iar pentru experienţa 3D de
înaltă definiţie, pe tot ecranul, utilizaţi portul

Satellite P855-10Q
PSPKBE-00400GG5
Procesor/tehnologie

Procesor Intel® Core™ i7-3610QM din a treia generaţie (2,30/3,30 Turbo GHz, 6 MO memorie cache de nivelul al treilea)

Windows® 7 Home Premium pe 64 de biţi (preinstalat, recuperare HDD Toshiba)

Sistem de
operare

Finisaj din aluminiu gravat Precious Silver, tastatură neagră

Culoare design
Afişaj

39,6 cm (15,6“) Afişaj TFT HD TruBrite® Toshiba cu luminozitate ridicată şi aspect de afişare de 16: 9 şi retroiluminare cu LED-uri, rezoluţie
internă: 1.366 x 768

Hard disk

1 TB (5,400 rpm) Serial ATA

Memorie
sistem

8,192 (4,096 + 4,096) MO, extensibilitate maximă: 16,384 MO, tehnologie: RAM DDR3 (1.600 MHz)

Dispozitive
optice

Unitate de discuri reinscriptibile Blu-Ray Disc™ (BD-RE) cu funcţii de înregistrare, reinscripţionare şi redare, inclusiv funcţionalitate de unitate DVD
Super Multi

Placă grafică

NVIDIA® GeForce® GT 630M cu tehnologie CUDA™ şi tehnologie NVIDIA® Optimus™, Memorie VRAM dedicată de 2.048 MO. Memoria
grafică disponibilă poate fi extinsă utilizând memoria de sistem, cu ajutorul tehnologiei TurboCache™: până la 4.095 MO cu o memorie de sistem
instalată de 6 GO, conform celor indicate în panoul de control NVIDIA (pentru un sistem de operare pe 64 de biţi preinstalat).

Dispozitiv de
indicare

Clickpad cu control multi-touch pentru gesturi, care acceptă diverse funcţii de derulare, zoom şi lansare cu ajutorul degetelor.

Comunicaţii
prin cablu

Reţea Gigabit Ethernet

Comunicaţii
fără fir

Bluetooth® 4,0 (Realtek), LAN fără fir 802.11b/g/n (Realtek)

Sistem de
sunet

boxe stereo încorporate Kardon® cu suport pentru tehnologia Slip Stream , control de volum: prin tastele de acces, Realtek (ALC280Q-GR) cu
SRS Premium Sound 3D™

Interfeţe

1 x RJ-45 , 1 x monitor extern , 1 x căşti (stereo) , 1 x ieşire HDMI care acceptă un format al semnalului pe 1080p , 1 x Cititor multi-card (acceptă
carduri SD™ de până la 2 GO, carduri miniSD™/microSD™ cu adaptor de până la 2 GO, carduri SDHC™ de până la 32 GO, carduri SDXC™ de
până la 64 GO şi MultiMedia Card™ de până la 2 GO) , 1 x cameră Web HD 3D integrată de 1 megapixeli (1.280 x 800) cu microfon încorporat ,
2 x USB 3,0 , 2 x USB 3.0 cu USB Sleep-and-Charge , 1 x microfon extern care acceptă funcţia Sleep-and-Music

Extindere

2 sloturi pentru memorie (0 pentru configurare)
Tehnologie: litiu-ion, până la 5 ore şi 30 min. (Mobile Mark™ 2007)

Baterie
Software
inclus

Toshiba Web Camera Application, Creator de discuri Toshiba, Windows Live Essentials, Consolă de jocuri WildTangent, Toshiba Eco Utility™,
Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Recovery Media Creator, Toshiba Resolution+ Plug-in pentru Windows Media Player, Toshiba Tempro, verifică
laptopul pentru ultimele actualizări de software Toshiba, McAfee® Internet Security (include abonament gratuit de 30 de zile), Skype, Acest PC
include versiuni cu funcţionalitate limitată de Microsoft ® Word şi Excel cu publicitate. Nu sunt incluse programele PowerPoint sau Outlook.
Achiziţionaţi Microsoft ® Office 2010 pentru a activa pe acest PC o suită Office cu caracteristici complete., Toshiba Video Player, conversie 2D la
3D, Player Toshiba Blu-ray Disc™, Corel® Digital Studio™ pentru Toshiba

Hardware
inclus

Adaptor de c.a.

ACCESORII TOSHIBA COMPATIBILE
••dynadock™ U3.0 - negru strălucitor, PA3927E-1PRP
••Mouse optic USB Toshiba UE200, PA3823E-1ETG
••Geantă Premium Laptop de 40,6 cm (16“), PX1787E-1NCA

dynadock® U3.0 - Negru

Geantă Premium Laptop
Case de 40,6 cm (16“)

Mouse optic USB
Toshiba UE200

Performanţele procesorului pot să difere faţă de specificaţii în anumite condiţii, precum utilizarea bateriei în loc de curent alternativ, a anumitor periferice externe, a anumitor aplicaţii multimedia sau a anumitor conexiuni în reţea, a unui software de modelare complexă şi în zone cu
presiune redusă a aerului, la altitudini mari (peste 1.000 de metri deasupra nivelului mării) şi/sau la anumite temperaturi. De asemenea, performanţele procesorului pot să difere faţă de specificaţii şi datorită configuraţiei de proiectare. În anumite condiţii, computerul se poate opri
automat, ca o măsură normală de protecţie. Pentru a evita riscul pierderii datelor, creaţi periodic copii de rezervă. Pentru performanţe optime, utilizaţi computerul numai în condiţiile recomandate. Citiţi restricţiile detaliate din ghidul de resurse ale produsului, vizitând site-ul Web
Toshiba: www.computers.toshiba-europe.com şi/sau contactaţi Asistenţa tehnică Toshiba. - Performanţele procesorului grafic (GPU) pot să difere în funcţie de modelul produsului, de configuraţia de proiectare, de aplicaţii, de setările de gestionare a alimentării şi de caracteristicile
utilizate. - Este posibil ca o parte din memoria principală a sistemului să fie utilizată de către sistemul grafic şi, în consecinţă, să se reducă volumul disponibil din memoria principală a sistemului. - Pentru PC-urile configurate cu 4 GO de memorie de sistem, spaţiul total de memorie
a sistemului pentru activităţi de calcul va fi considerabil mai mic şi va diferi în funcţie de model şi de configuraţia sistemului. - Pentru informaţii despre upgrade-ul pentru memoria sistemului, consultaţi manualul utilizatorului sau contactaţi furnizorul local de servicii Toshiba. - Un GO
înseamnă un miliard de octeţi, dar capacitatea accesibilă poate fi mai mică. - Capacităţile de comunicare prin cablu şi fără fir care trebuie aplicate în ţările în care sunt aprobate. - Este posibil ca durata de viaţă a bateriei să difere în funcţie de aplicaţii, de setările de gestionare a
alimentării şi de caracteristicile utilizate. Perioada de reîncărcare diferă în funcţie de utilizare. Este posibil ca bateria să nu se încarce în timp ce computerul funcţionează la capacitate maximă. După o perioadă de timp, bateria îşi va pierde capacitatea de a funcţiona la capacitate
maximă şi va trebui să fie înlocuită. Acest lucru este normal pentru toate bateriile. Pentru a achiziţiona un acumulator nou, consultaţi informaţiile despre accesorii expediate împreună cu computerul sau vizitaţi site-ul Web Toshiba la www.computers.toshiba-europe.com. - Când porniţi
PC-ul, este posibil ca pe afişajul TFT să apară puncte mici strălucitoare. Afişajul conţine un număr extrem de mare de tranzistori pe peliculă subţire (TFT - Thin-Film Transistor) şi este fabricat cu o tehnologie de mare precizie. Orice puncte mici şi strălucitoare care pot să apară pe
afişaj sunt o caracteristică intrinsecă a tehnologiei de fabricaţie TFT. - Greutatea poate să difere în funcţie de configuraţia produsului, de componentele de la furnizori, de variabilitatea procesului de fabricaţie şi de componentele opţionale selectate. - Verificaţi specificaţiile sistemului
pentru a asigura rezultate optime. - Anumite şasiuri de notebook sunt proiectate pentru a accepta toate configuraţiile posibile ale unei întregi serii de produse. Este posibil ca modelul ales de dvs. să nu aibă toate caracteristicile şi specificaţiile corespunzătoare tuturor pictogramelor
sau comutatoarelor care apar pe şasiul notebookului. - Performanţele pot să difere în funcţie de modelul produsului, configuraţie, conţinut video/format/setări, precum şi de variaţiile de performanţe ale componentele hardware individuale. Rezultatele au fost obţinute pe anumite
modele şi configuraţii testate de Toshiba la data publicării.

computers.toshiba-europe.com

TEG_EN_SatP855_2012. Microsoft, Windows şi Windows 8 sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Toate mărcile comerciale sunt recunoscute. Specificaţiile produsului, configuraţiile, preţurile şi disponibilitatea sistemelor, componentelor/opţiunilor se pot modifica
fără notificare. Specificaţiile de proiectare şi culorile produsului se pot modifica fără nicio notificare şi pot să difere de cele prezentate. Erorile şi omisiunile sunt excluse.
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