
Satellite/Satellite Pro M70
Stylowe urządzenie z ekranem panoramicznym

Innowacyjna konstrukcja i niezrównana

wydajność ekranu panoramicznego

• Niewielki ciężar (tylko 2,7 kg) oraz elegancka,
innowacyjna konstrukcja komputera
Satellite/Satellite Pro M70 to połączenie
mobilności i stylowości.

• Doskonały wyświetlacz WXGA o przekątnej
15,4 cala z technologią Toshiba TruBrite,
zapewniający niewiarygodnie żywe i ostre kolory
pozwalające na oglądanie filmów w pełnej postaci
panoramicznej.

• Niezwykłe emocje związane z obrazem o wysokiej
rozdzielczości. Dzięki technologii „HD to go“ firmy
Toshiba wysoka rozdzielczość staje się mobilna,
przy obrazach wideo tak malowniczych, że
wyglądają niemal jak żywe.

Bezproblemowa mobilność i zwiększona

produktywność pracy mobilnej

• Wysoce wydajna mobilność dzięki technologii
mobilnej Intel® Centrino™, na którą składają się
procesor Intel® Pentium® M i mikroukład Mobile
Intel® 915 PM Express.

• Preinstalowany system Microsoft® Windows® XP
Professional z opartymi na standardach
zabezpieczeniami, możliwościami zarządzania
i niezawodnością lub Microsoft® Windows® XP
Home Edition.

• Program Microsoft® Office OneNote™ 2003,
umożliwiający sporządzanie, organizowanie
i ponowne używanie notatek elektronicznych.

• Łatwiejsze przemieszczanie się między różnymi
lokalizacjami dzięki preinstalowanemu
oprogramowaniu Toshiba ConfigFree™,
upraszczającemu nawiązywanie połączeń
przewodowych i bezprzewodowych.

Zapierająca dech grafika

i zaawansowane multimedia

• Karta graficzna ATI MOBILITY™ RADEON®

X700 z technologią HyperMemory™ bądź Intel®

915 GM z nawet 128 MB pamięci RAM (obszar
pamięci górnej — UMA), zapewniająca
niesamowitą wydajność i prawdziwą mobilność.

• Odtwarzacz Express Media Player, zapewniający
natychmiastowy dostęp do funkcji odtwarzania
muzyki i filmów — bez potrzeby uruchamiana
systemu operacyjnego (w wybranych modelach).

• Najwyższa jakość audio dzięki głośnikom
stereofonicznym Harman Kardon®, zapewniającym
zwiększone możliwości korzystania z dźwięku
i szerszy zakres częstotliwości (w wybranych
modelach).

• Intuicyjna obsługa funkcji odtwarzania
i archiwizowania multimediów za pomocą
6 przycisków sterujących.

Obszerny zestaw funkcji łączności

i rozbudowy

• Wbudowany dwutrybowy moduł bezprzewodowej
sieci LAN 802.11b/g.

• Międzynarodowy modem V.90 (przystosowany
do standardu V.92).

• Port Ethernet LAN 10/100.

• Port i.LINK® (IEEE1394).

• Moduł Bluetooth™ 2.0 z rozwiązaniem EDR
(Enhanced Data Rate) — w wybranych modelach.

• Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1.

• Gniazdo Express Card zapewniające obsługę
przyszłych kart PC Card (w wybranych modelach).

• Port wyjścia TV.

• Gniazdo PC Card przeznaczone na jedną kartę
typu II.

Odwiedź witrynę sieci Web:
computers.toshiba-europe.com

Więcej informacji:
W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować
z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Toshiba.

Ekran panoramiczny
o przekątnej 15,4 cala !



Model Satellite M70-129 Satellite M70-122 Satellite M70-159 Satellite M70-160 Satellite Pro M70-125 Satellite Pro M70-110 Satellite Pro M70-113 Satellite Pro M70-132

Procesor/Technologia Technologia mobilna Intel® Centrino™, 
na którą składają się procesor Intel® Pentium® M 740

(częstotliwość taktowania: 1,73 GHz, 
zewnętrzna częstotliwość taktowania: 533 MHz, 

2 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu), połączenie
sieciowe Intel® PRO/Wireless 2200BG 

oraz mikroukład Mobile Intel® 915 PM Express

Technologia mobilna Intel®

Centrino™, na którą składają się
procesor Intel® Pentium® M 750

(częstotliwość taktowania: 1,86 GHz,
zewnętrzna częstotliwość taktowania:
533 MHz, 2 MB pamięci podręcznej

drugiego poziomu), połączenie
sieciowe Intel® PRO/Wireless

2200BG oraz mikroukład Mobile
Intel® 915 PM Express

Technologia mobilna Intel®

Centrino™, na którą składają się
procesor Intel® Pentium® M 760

(częstotliwość taktowania: 2,00 GHz,
zewnętrzna często-tliwość taktowania:
533 MHz, 2 MB pamięci podręcznej

drugiego poziomu), połączenie
sieciowe Intel® PRO/Wireless

2200BG oraz mikroukład Mobile
Intel® 915 PM Express

Technologia mobilna Intel® Centrino™, 
na którą składają się procesor Intel® Pentium® M 740

(częstotliwość taktowania: 1,73 GHz,
zewnętrzna częstotliwość taktowania: 533 MHz, 
2 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu),

połączenie sieciowe Intel® PRO/Wireless 2200BG 
oraz mikroukład Mobile Intel® 915 PM Express

Technologia mobilna Intel®

Centrino™, na którą składają się
procesor Intel® Pentium® M 750

(częstotliwość taktowania: 1,86 GHz,
zewnętrzna częstotliwość taktowania:
533 MHz, 2 MB pamięci podręcznej

drugiego poziomu), połączenie
sieciowe Intel® PRO/Wireless

2200BG oraz mikroukład Mobile
Intel® 915 PM Express

Technologia mobilna Intel®

Centrino™, na którą składają się
procesor Intel® Pentium® M 760

(częstotliwość taktowania: 2,00 GHz,
zewnętrzna częstotliwość taktowania:
533 MHz, 2 MB pamięci podręcznej

drugiego poziomu), połączenie
sieciowe Intel® PRO/Wireless

2200BG oraz mikroukład Mobile
Intel® 915 PM Express

System operacyjny Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional

Ekran Wyświetlacz TFT Toshiba TruBrite WXGA o przekątnej 15,4 cala, rozdzielczość: 1 280 x 800 Wyświetlacz TFT Toshiba TruBrite WXGA o przekątnej 15,4 cala, rozdzielczość: 1 280 x 800

Dysk twardy 40 GB (5 400 obr./min), 
Serial ATA

60 GB (5 400 obr./min), 
Serial ATA

80 GB (5 400 obr./min), 
Serial ATA

60 GB (5 400 obr./min), 
Serial ATA

80 GB (5 400 obr./min), 
Serial ATA

Pamięć systemowa 512 MB, możliwość rozszerzenia do 2 048 MB, technologia: DDR2 RAM 512 MB, możliwość rozszerzenia do 2 048 MB, technologia: DDR2 RAM

Urządzenie optyczne Stacja dysków 
CD-RW/DVD-ROM

Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer) Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer)

Karta graficzna Mikroukład Mobile Intel® 915GM Express, do 128 MB pamięci
RAM typu DDR (obszar pamięci górnej — UMA)

ATI Mobility™ Radeon® X700, 
128 MB pamięci RAM typu DDR

Mikroukład Mobile Intel® 915
GM Express, do 128 MB

pamięci RAM typu DDR (obszar
pamięci górnej — UMA)

ATI Mobility™ Radeon® X700, 
128 MB pamięci RAM typu DDR

Urządzenie wskazujące Płytka dotykowa Touch Pad Płytka dotykowa Touch Pad

Komunikacja przewodowa 
i bezprzewodowa

Karta sieciowa Ethernet LAN, międzynarodowy modem V.90
(przystosowany do standardu V.92), 

moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11b/g)

Karta sieciowa Ethernet LAN, międzynarodowy modem V.90
(przystosowany do standardu V.92), 

moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11b/g), 
moduł Bluetooth™ 2.0 z rozwiązaniem EDR 

(Enhanced Data Rate)

Karta sieciowa Ethernet LAN, międzynarodowy modem V.90 (przystosowany do standardu V.92),
moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11b/g)

Karta sieciowa Ethernet LAN,
międzynarodowy modem V.90

(przystosowany do standardu V.92),
moduł bezprzewodowej sieci LAN

(802.11b/g), moduł Bluetooth™ 2.0
z rozwiązaniem EDR (Enhanced

Data Rate)

System dźwiękowy Toshiba Bass Enhanced Sound System z systemem
SRS® TruSurround XT™, wbudowane głośniki stereofoniczne,

pokrętło regulacji głośności

Toshiba Bass Enhanced Sound System z systemem
SRS® TruSurround XT™, wbudowane głośniki stereofoniczne

Harman Kardon®, pokrętło regulacji głośności

Toshiba Bass Enhanced Sound
System z systemem SRS®

TruSurround XT™, wbudowane
głośniki stereofoniczne, pokrętło

regulacji głośności

Toshiba Bass Enhanced Sound System z systemem SRS® TruSurround XT™,
wbudowane głośniki stereofoniczne Harman Kardon®, pokrętło regulacji głośności

Interfejsy Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługuje karty
SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, MultiMedia Card™,

xD-Picture Card™), wejście zasilające (prąd stały), wyjście
słuchawkowe (stereofoniczne), wyjście monitora zewnętrznego,

wejście mikrofonu zewnętrznego, gniazdo RJ-11, gniazdo RJ-45, 
3 porty USB 2.0, port i.LINK® (IEEE1394), wyjście TV (S-Video)

Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługuje karty
SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, MultiMedia Card™,

xD-Picture Card™), wejście zasilające (prąd stały), wyjście
słuchawkowe (stereofoniczne), wyjście monitora zewnętrznego, 

wejście mikrofonu zewnętrznego, gniazdo RJ-11, gniazdo RJ-45,
3 porty USB 2.0, port i.LINK® (IEEE1394), wyjście TV (S-Video),

gniazdo Express Card™

Uniwersalne gniazdo multimedialne
typu 5 w 1 (obsługuje karty SD™,

Memory Stick®, Memory Stick Pro®,
MultiMedia Card™, xD-Picture Card™),
wejście zasilające (prąd stały), wyjście

słuchawkowe (stereofoniczne),
wyjście monitora zewnętrznego,
wejście mikrofonu zewnętrznego,
gniazdo RJ-11, gniazdo RJ-45,

3 porty USB 2.0, i.LINK® (IEEE1394),
wyjście TV (S-Video)

Uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługuje karty SD™, Memory Stick®, 
Memory Stick Pro®, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™), wejście zasilające (prąd stały), wyjście
słuchawkowe (stereofoniczne), wyjście monitora zewnętrznego, wejście mikrofonu zewnętrznego,
gniazdo RJ-11, gniazdo RJ-45, 3 porty USB 2.0, port i.LINK® (IEEE1394), wyjście TV (S-Video),

gniazdo Express Card™2

Rozbudowa Gniazdo PC Card przeznaczone na jedną kartę typu II, dwa gniazda pamięci Gniazdo PC Card przeznaczone na jedną kartę typu II, dwa gniazda pamięci

Akumulator Technologia: litowo-jonowy,
maksymalny czas pracy: do 4,5 godz. (Mobile Mark™)

Technologia: litowo-jonowy,
maksymalny czas pracy: do 2,4 godz. (Mobile Mark™)

Technologia: litowo-jonowy,
maksymalny czas pracy: do 4,5 godz. (Mobile Mark™)

Technologia: litowo-jonowy,
maksymalny czas pracy: do 2,4 godz. (Mobile Mark™)

Oprogramowanie w pakiecie Microsoft® Office OneNote™ 2003, elektroniczny podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi modemu, Management Console,
Toshiba ConfigFree™, Connectivity Doctor, narzędzia i sterowniki firmy Toshiba, Sonic™ Record Now!, WinDVD, 

InterVideo® WinDVD Creator 2 Platinum (tylko modele ze stacją dysków DVD Super Multi), pakiet Norton Internet Security 2005 
(90-dniowa bezpłatna wersja próbna)

Microsoft® Office OneNote™ 2003, elektroniczny podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi modemu, Management Console,
Toshiba ConfigFree™, Connectivity Doctor, narzędzia i sterowniki firmy Toshiba, Sonic™ Record Now!, WinDVD, 

InterVideo® WinDVD Creator 2 Platinum (tylko modele ze stacją dysków DVD Super Multi), pakiet Norton Internet Security™ 2005
(zawiera bezpłatne aktualizacje internetowe przez 90 dni)

Urządzenia w pakiecie Zasilacz prądu przemiennego Zasilacz prądu przemiennego

Funkcje specjalne Pasek multimedialny z 6 klawiszami łatwej obsługi (przeglądarka
internetowa, sterowanie dyskiem CD, przewijanie do tyłu,

odtwarzanie, zatrzymywanie, przewijanie do przodu)

Pasek multimedialny z 6 klawiszami łatwej obsługi (przeglądarka
internetowa, przewijanie do tyłu, odtwarzanie, zatrzymywanie,
przewijanie do przodu), przycisk odtwarzacza Express Media

Player zapewniającego natychmiastową rozrywkę

Pasek multimedialny z 6 klawiszami
łatwej obsługi (przeglądarka

internetowa, sterowanie dyskiem
CD, przewijanie do tyłu,

odtwarzanie, zatrzymywanie,
przewijanie do przodu)

Pasek multimedialny z 6 klawiszami łatwej obsługi (przeglądarka internetowa, przewijanie do tyłu,
odtwarzanie, zatrzymywanie, przewijanie do przodu), przycisk odtwarzacza Express Media Player

zapewniającego natychmiastową rozrywkę

Funkcje zabezpieczeń Hasło systemu BIOS, hasło dysku twardego na żądanie, blokada klawiatury, główny dysk twardy (śruba zabezpieczająca), 
pamięć główna (śruba zabezpieczająca), gniazdo na blokadę kablową Kensington, hasło nadzorcy, 

hasło zabezpieczenia systemu, hasło użytkownika, przełącznik bezprzewodowej sieci LAN

Hasło systemu BIOS, hasło dysku twardego na żądanie, blokada klawiatury, główny dysk twardy (śruba zabezpieczająca), 
pamięć główna (śruba zabezpieczająca), gniazdo na blokadę kablową Kensington, hasło nadzorcy, 

hasło zabezpieczenia systemu, hasło użytkownika, przełącznik bezprzewodowej sieci LAN

Wymiary fizyczne Szerokość x długość x wysokość: 360 x 263 x 38,5 mm, ciężar: 2,71 kg Szerokość x długość x wysokość: 360 x 263 x 38,5 mm, ciężar: 2,71 kg

Gwarancja Jednoroczna gwarancja międzynarodowa. Możliwość rozszerzenia gwarancji standardowej za pomocą 
oferowanych przez firmę Toshiba pakietów przedłużających i rozszerzających.

W celu uzyskania szczegółów należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Toshiba.

Dwuletnia gwarancja międzynarodowa. Możliwość rozszerzenia gwarancji standardowej za pomocą 
oferowanych przez firmę Toshiba pakietów przedłużających i rozszerzających.

W celu uzyskania szczegółów należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Toshiba.
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Odwiedź witrynę sieci Web:
computers.toshiba-europe.com

Więcej informacji:
W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować
z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Toshiba.

Pieczątka sprzedawcy:

Zasilanie

Zasilacz prądu przemiennego
Akumulator
Rozbudowa

Pamięć PC2-4300 DDR2 1 024 MB (1 GB) 
Pamięć USB 512 MB
Stacje dysków

Centrum multimedialne — Gigastore (250 GB)
Łączność

Replikator portów USB 2.0 II (z portem sieciowym)
Torby i futerały

Torba skórzana
Akcesoria na biurko

Mysz podróżna USB z chowanym kablem
Usługi

Przedłużenie gwarancji międzynarodowej
Usługa naprawy na miejscu z czasem reakcji w następnym dniu 
roboczym — obszar EMEA

PA3468E-1AC3
PA3465U-1BRS

PA3411U-2M1G
PX1161E-1M51

PA3392E-1MPS

PX1173E-1PRP

PX1186E-1NCA

PX1096E-1NAC

Skontaktuj się ze sprzedawcą
Skontaktuj się ze sprzedawcą

Podstawowe wyposażenie opcjonalne Numer

dla komputera Satellite/Satellite Pro M70 produktu

Torba skórzana

Nr produktu: PX1186E-1NCA

Wydajność procesora może być inna od podanych specyfikacji w określonych warunkach, na przykład podczas używania akumulatora zamiast zasilania sieciowego, w przypadku
używania urządzeń zewnętrznych, aplikacji multimedialnych lub połączeń sieciowych i oprogramowania do modelowania złożonego, a także w obszarach o niskim ciśnieniu atmosferycznym
spowodowanym dużą wysokością (1 000 metrów nad poziomem morza) i/lub w pewnych temperaturach. Różnice w wydajności procesora mogą być również spowodowane
konfiguracją konstrukcji. W pewnych sytuacjach komputer może zostać automatycznie zamknięty w ramach standardowej procedury zabezpieczającej. Aby zminimalizować
ryzyko utraty danych, należy wykonywać okresowe kopie zapasowe. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności należy używać komputera tylko w zalecanych warunkach. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o ograniczeniach, należy skorzystać z przewodnika po produktach w witrynie sieci Web firmy Toshiba: computers.toshiba-europe.com i/lub skontaktować
się z pomocą techniczną firmy Toshiba. • Jeden GB to jeden miliard bajtów, ale dostępna pojemność może być mniejsza. • Funkcje komunikacji przewodowej i bezprzewodowej
są do użytku w krajach, w których mają homologację. • Czas pracy akumulatora może się różnić w zależności od używanych aplikacji, ustawień zarządzania energią oraz wykorzystywanych
funkcji. Czas ponownego ładowania różni się w zależności od stopnia wykorzystania. Akumulator może nie być ładowany, jeżeli komputer pobiera całą energię dostarczaną przez zasilacz.
Po pewnym czasie akumulator traci zdolność działania przy pełnej wydajności i wymagana jest jego wymiana. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich akumulatorów. Aby nabyć nowy
pakiet akumulatorów, należy zapoznać się z informacjami o akcesoriach dostarczonymi wraz z komputerem lub odwiedzić witrynę sieci Web firmy Toshiba: computers.toshiba-europe.com.
• Po włączeniu komputera na wyświetlaczu TFT mogą się pojawić małe jasne kropki. Wyświetlacz składa się z ogromnej liczby tranzystorów cienkowarstwowych (TFT, thin-film
transistors) i został wykonany przy użyciu precyzyjnej technologii. Ewentualne jasne kropki pojawiające się na wyświetlaczu są nieodłączną cechą technologii produkcji ekranów
TFT. • Ciężar może się różnić w zależności od konfiguracji, składników dostawcy, różnic produkcyjnych i wybranych opcji. • System SRS® TruSurround XT™ jest dostępny tylko
dla aplikacji WinDVD. System SRS® WOW™ jest dostępny tylko dla programu Media Player 9 w standardowym interfejsie systemu Windows. W celu uzyskania optymalnych rezultatów
należy sprawdzić specyfikacje systemu. • Program Microsoft® Office OneNote™ 2003 nie jest dostępny we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować
się z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Toshiba. • Niektóre podstawy montażowe komputerów przenośnych są zaprojektowane tak, aby mogły pomieścić
wszystkie możliwe konfiguracje dla całej serii produktu. Wybrany model może nie być wyposażony we wszystkie funkcje i specyfikacje odpowiadające wszystkim ikonom lub przełącznikom
pokazanym na podstawie montażowej komputera.

Replikator portów USB 2.0 II 

(z portem sieciowym)

Nr produktu: PX1173E-1PRP

Mysz podróżna USB

z chowanym kablem

Nr produktu: PX1096E-1NAC

Pamięć USB 256 MB

Nr produktu: PX1161E-1M51

Centrum multimedialne  

Gigastore (250 GB)

Nr produktu: PA3392E-1MPS

Dane techniczne komputera Satellite M70 Dane techniczne komputera Satellite Pro M70


