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Samsungs snabbstartade netbook har
lattesäkrat tangentbord
Med Samsungs nya snabbstartade netbook N210 och N220 kommer man ut
på internet direkt. Öppna bara locket och det går att webbsurfa omedelbart.
Tangentbordet klarar spill från såväl läskedryck som kaffe och batteritiden är
på hela tolv timmar. Och skulle datorn bli stulen, då förevigas boven på bild.
Att sitta på kafé med sin bärbara dator har aldrig varit så enkelt som nu.
Snabbstartad med dubbla operativsystem
Med N210 och N220 är det slut på väntan med att datorn äntligen ska starta.

Lyft på locket och datorn är igång på ett nafs. N210 och N220 har nämligen
två operativsystem: parallellt med Windows 7 har dem ett mindre
operativsystem, som dessutom har en egen webbläsare så medan Windows 7
startar upp i bakgrunden kan man alltså surfa på nätet via det andra. InstantOn kallas funktionen som gör N210 och N220 till de snabbaste minibärbara
datorerna – från avstängt läge till först ut på nätet.

Lattespillsäkert tangentbord
Som bekant är bärbara datorer och vätska en dålig kombination. Det blöta
sipprar ner mellan tangentbordets knappar och det blir lätt kortslutning.
Samsungs N210 och N220 har ett fullstort tangentbord med en unik design
som faktiskt klarar utspilld vätska. Så är olyckan framme på caféet och ett
helt glas med kaffe latte forsar ut över tangentbordet är det ingen fara.
Hämta några servetter och torka upp. N210 och N220 står nämligen emot
upp till 50 milliliter vätska.

Stöldskydd som fotograferar tjuven
N210 och N220 har stöldskyddslösning FailSafe från Phoenix Technology så
skulle flinka fingrar stjäla datorn kan i alla fall ägaren göra livet lite surare
för snattaren.
När tjuven försöker koppla upp den stulna datorn mot internet kontrollerar
datorn sin status mot en databas. Är datorn anmäld stulen skickar den
automatiskt till den rättmätiga ägaren information om IP-adressen och det
trådlösa nätverket. Det avslöjar var datorn befinner sig och många gånger
även vem tjuven är. Inte nog med det, i samma ögonblick tar datorns
inbyggda webbkamera en bild på boven och skickar även den. Allt sker utan
att tjuven märker något.
Därefter låses datorns operativsystem och ett nytt kan inte laddas ner.
Hårddisken raderas, inklusive lösenord och inloggningsuppgifter. N210 och
N220 blir alltså helt enkelt oanvändbar och tjuven kan varken använda den
själv eller sälja den vidare.

FailSafe är förinstallerat för en trettiodagars prövoperiod och förlängning av
tjänsten är tillval.

Tolv timmar batteritid och teknik från Intel
Poängen med en netbook är att den ska vara lätt att ta med och kunna
användas var som helst när som helst. Samsungs tar den poängen på stort
allvar och gjorde det redan med sin första netbook, NC10. Uppföljarna N210
och N220 sträcker nu ut steget längre och gör skillnad. Som exempelvis hela
tolv timmar batteritid, ljusstark led-skärm och upp till upp till 75 procent
egna Samsungkomponenter som tillsammans med den senaste
processortekniken från Intel ger den en prestanda som få andra matchar.

Fakta: N210 och N220 är en netbook med en 10,1 tum stor led-skärm, Intels
N450-processor med 1,66GHz och NM10-chipset. Hårddisken är på 250
gigabyte, internminnet en gigabyte. Tre laddningsbara usb-portar, 3-i-1-port,
bluetooth. Inbyggd webbkamera. Sexcellsbatteri med batteritid upp till tolv
timmar. Väger mindre än 1,3 kilo och finns i färgerna vit och svart (N210)
samt röd och grön (N220). I butik i februari, pris 4000 kronor.
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Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en ledande producent av tv,
minneschips, mobiltelefoner och bildskärmspaneler med 164 600 anställda i
61 länder inom sju oberoende affärsområden. Samsung är i dag ett av

världens snabbast växande varumärken. Den konsoliderade försäljningen
uppgick under 2008 till 96 miljarder dollar. 6,3 miljarder dollar satsades i
forskning och utveckling under 2007. Samsung Electronics Nordic AB omsatte
under 2008 sju miljarder kronor. Sedan 1992 har företaget vuxit snabbt, har i
dag 320 medarbetare och erbjuder det senaste inom mobiler, ljud och bild,
IT-produkter och vitvaror.
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