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Samsung lanserar netbook
Samsung lanserar sin netbook, NC10, på den svenska marknaden under
januari 2009. NC10 rosas för sin utomordentliga batteritid, nästan
normalstora tangentbord samt ljusstarka bildskärm, vilket har gjort den
efterlängtad:
- Sedan vi lanserade våra laptop i höstas har vi fått frågan om när vi lanserar
mini-laptop. Nu är den dagen här, säger Andreas Ekman, tillförordnad nordisk
försäljningschef för Samsungs IT-produkter.
Samsung har egen utveckling och tillverkning av bärbara datorer och över 60
procent av dess komponenter är egentillverkade. Detta samt att Samsung har
kontroll över hela produktionsprocessen resulterar i att Samsung skapar

bärbara datorer med mycket hög kvalitetskänsla. Detta återspeglas i
Samsungs netbook NC10, som väger endast 1,33 kg inklusive batteriet om 6
celler. Den har en lysdiodbaserade bildskärm på 10,2 tum och är en av
världens ljusstarkaste (upp till 33 procent ljusstarkare än standardskärmar).
Dessutom har NC10 Intels minsta processor, Intel Atom, och resultatet blir att
NC10 har en av marknadens bästa batteritider med upp till 8 timmar och gör
den samtidigt till en av de mest energisnålaste.
- NC10 symboliserar vad vi kallar riktig mobilitet; liten och nätt, fantastisk
prestanda och en batteritid som gör det möjligt för användaren att arbeta
mobilt under lång tid, säger Andreas Ekman.
Naturligtvis har NC10 utomordentliga resurser för att surfa på internet. Via
10/100 Ethernet LAN, 802.11.b/g trådlöst nätverkskort och det inbyggda 3Gmodemet är det lätt att komma åt internet överallt där det finns nätverk eller
mobilt internet. Data och information från, exempelvis, digitalkamera eller
multimediaspelare kan överföras via minneskortsläsare (klarar SD, SDHC,
MMC), tre USB-portar eller blåtand. För videokonferens har NC10 en bra
inbyggd 1,3 megapixel digital videokamera. I Sverigekommer första modellen
av NC10 ha 160GB hårddisk med 1GB RAM-minne och fås med Microsoft
Windows XP Home som förinstallerat operativsystem. NC10 följer Samsungs
välkända formspråk. Trots sin litenhet, endast 3 centimeter hög, är skalet
robust och har bland annat testats under 54 olika testförfaranden såsom
stöttålighet, värmeväxlingar, elektrisk åverkan och klarar en
normalanvändares vardag.

- Vår ambition är att ge köparna mest prestanda för pengarna. NC10 är
perfekt för de som söker en designmässigt attraktiv mini-laptop med lång
batteritid, nästintill normalstort tangentbord och en teknisk prestanda
motsvarande vanliga bärbara datorer, säger Andreas Ekman.
Fakta: Samsung NC10 har 10,2 tum LED-bildskärm med upplösning 1024x600
pixlar. Hårddisken är 160GB och 1GB RAM-minne. 3-1 minneskortläsare (SD,
SDHC, MMC), VGA-ingång, tre USB-portar, Bluetooth 2,0+EDR. Inbyggd 1,3
megapixel digital videokamera. Vikt: 1,33 kg och yttermått: 261x186x30,3
mm. 10/100Ethernet LAN, 802.11.b/g trådlöst nätverkskort, 3G-modem.
Kommer till försäljning under januari 2009.
Pris: 5495 kronor (NC10 utan 3G-modem: 4995 kronor).

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.
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