Satellite C855
UN TOVARĂŞ ESENŢIAL

Afişaj retroiluminat cu
LED-uri

Alegeţi dintr-o multitudine
de designuri pline de
culoare*

2 porturi USB 2.0. 1 port
USB 3.0 şi un port HDMI
Seria Satellite C855 include laptopuri elegante şi versatile, care au ceea ce aveţi nevoie pentru toate operaţiile de calcul esenţiale. Concepute
pentru a furniza o valoare extraordinară, acestea vă vor aduce combinaţia perfectă de performanţe prin procesoarele de ultimă generaţie,
cele mai noi plăci grafice şi hard diskuri de până la 1 TB. Dacă aveţi nevoie de conectivitate, aţi găsit-o. Seria C855 este dotată cu tehnologie
Bluetooth 4.0* fără fir pentru sincronizarea telefonului şi ascultarea muzicii sau comunicarea prin Skype cu un set de căşti Bluetooth fără fir.
Sunt prevăzute două porturi USB 2.0 şi un port USB 3.0 pentru transferuri rapide de date. Nu s-a făcut rabat nici la caracteristicile
multimedia. SRS Premium Sound HD™ oferă o experienţă audio bogată. Camera W eb HD de 1 megapixeli duce conversaţiile video pe chat
la un alt nivel. Unitatea Blu-ray opţională* şi portul HDMI vă transformă laptopul într-un player video HD, astfel încât să vă puteţi delecta cu
filme nu numai singur pe afişajul TruBrite® strălucitor, de 39,6 cm (15,6“) retroiluminat cu LED-uri, ci şi împreună cu familia şi prietenii pe un
televizor Full HD.
RĂMÂNEŢI CONECTAT
C855 dispune de două porturi USB 2.0 şi un
port USB 3.0 pentru transferuri rapide de
date. Interfaţa Bluetooth 4.0* vă permite să
vă sincronizaţi dispozitivele mobile fără un
cablu şi să efectuaţi apeluri video cu un set
de căşti fără fir.

* în funcţie de model şi disponibilitatea locală

O MARE COMPANIE
Când duceţi un laptop Toshiba C855, puteţi
fi siguri că beneficiaţi de valoare şi calitate
excepţionale de la o marcă de încredere. Cu
o multitudine de opţiuni în ceea ce priveşte
procesorul şi memoria, vă puteţi configura
partenerul de lucru perfect.

HD LA PURTĂTOR
Aşezaţi-vă şi delectaţi-vă cu afişajul
TruBrite® încorporat, de 39,6 cm (15,6“),
retroiluminat cu LED-uri sau utilizaţi
conectorul HDMI pentru a vă lega la un
proiector sau televizor HD. Pentru conversaţii
video pe chat la înaltă rezoluţie, veţi aprecia
camera Web HD de 1 megapixel.

procesor Intel® Celeron® 1000M (1.80 GHz, 2 MO memorie cache de nivelul al treilea)

Procesor/tehnologie

Niciun sistem de operare preinstalat

Sistem de
operare

Finisaj alb perlat cu model în diagonală, tastatură albă

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

500 GO (5,400 rpm) Serial ATA

Memorie
sistem

2.048 (1x) MO, extensibilitate maximă: 16,384 MO, tehnologie: RAM DDR3 (1.600 MHz)

Unitate DVD Super Multi (Double Layer)

Dispozitive
optice
Placă grafică

Intel® HD Graphics, memorie partajată de până la 781 MO cu o memorie de sistem instalată de 2 GO şi până la 1.696 MO cu o memorie de
sistem de 4 GO (pentru un sistem de operare W indows® 7 pe 64 de biţi).

Dispozitiv de
indicare

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

Comunicaţii
prin cablu

Placă de reţea Fast Ethernet

Comunicaţii
fără fir

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

Sistem de
sunet

difuzoare stereo încorporate (monoaurale) , control de volum: prin tastele de acces, Realtek (ALC269Q-VB6-GR)

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 ,
1 x USB 3,0 , 2 x USB 2.0 , 1 x microfon extern

Extindere

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

Baterie

Adaptor de c.a.

Hardware
inclus
Caracteristici
speciale

Computer calificat ENERGY STAR 5.0, Suport HD Audio, Compatibil SM BIOS, Tehnologie Enhanced Intel® SpeedStep®

Dimensiuni
fizice

380,0 x 242,0 x 33,52 mm, greutate: începând de la 2,3 kg

ACCESORII TOSHIBA COMPATIBILE
o Essential Laptop Case 40.6cm (16“) - Clamshell, PX1780E-1NCA
o dynadock™ U3.0 - negru strălucitor, PA3927E-1PRP
o Mouse optic USB Toshiba UE200, PA3823E-1ETG

dynadock® U3.0 - Negru

Essential Laptop Case
40,6 cm (16“) - tip
Clamshell

Mouse optic USB
Toshiba UE200
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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 proi ectare. 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 memori a 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.toshibaeurope.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.
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