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Dwadzieścia lat wiodącej pozycji w mobilnych rozwiązaniach komputerowych doprowadziło do powstania rozwiązania Toshiba EasyMedia — dowodu
naszego zaangażowania w innowacyjność i jakość. Ciągłe badana oraz innowacje zapewnią nieustanny rozwój i spełniają zmieniające się potrzeby
użytkowników dzięki ekscytującym i wyjątkowym zestawom funkcji. Naszym celem jest tworzenie innowacji, które staną się częścią życia naszych klientów. Od
nowoczesnego wyglądu po bogaty zestaw funkcji — stale pracujemy nad nowymi metodami usprawniania cyfrowego stylu życia.Toshiba EasyMedia to większe
możliwości korzystania z zawartości cyfrowej.

ROZRYWKA W ZASIĘGU RĘKI

Hollywoodzkie przeboje kinowe zawierają
niesamowite efekty specjalne. Przeżyj je w pełni
za pomocą komputera przenośnego Toshiba
Satellite A300. Rozwiązanie Toshiba EasyMedia
to uczta dla zmysłów i niesamowite wrażenia
gwarantowane przez multimedia
w niewiarygodnie wysokiej rozdzielczości.

Doskonałej jakości dźwięk dzięki zastosowaniu
technologii Dolby® Sound Room™ i głośników
Harman Kardon®.

Ciesz się dźwiękiem przestrzennym z głośników
stereo wysokiej jakości, który spotęguje
doznania płynące ze słuchania muzyki
i oglądania filmów.

Wyjątkowa jakość obrazu w technologii High
Definition. Technologia wyświetlacza Toshiba
TruBrite® oraz port HDMI w wybranych modelach
zapewniają jakość High Definition dostarczającą
wrażeń wykraczających poza oczekiwania.

ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA POŁĄCZEŃ

Bez względu na to, czy używasz komputera
przenośnego Toshiba Satellite A300 do
sprawdzania poczty e-mail, kontaktowania się
z przyjaciółmi czy surfowania w sieci Web —
potrzebujesz szybkiego dostępu do Internetu.
Korzystając z funkcji Toshiba EasyMedia, nigdy
nie natkniesz się na złożone panele sterowania
ani nowe konfiguracje. Z łatwością nawiązuj
połączenia za pomocą rozwiązania Toshiba
ConfigFree™.

Oprogramowanie Toshiba ConfigFree™ tworzy
graficzną mapę punktów dostępu, ułatwiając
nawiązywanie połączeń i rozwiązywanie
jakichkolwiek problemów z łącznością.

Używaj naprawdę niezawodnych połączeń dzięki
antenie typu „diversity“.

Opatentowane przez firmę Toshiba innowacyjne
rozwiązanie umożliwia odbieranie sygnału 
w miejscach, w których nie jest to możliwe dla
innych komputerów przenośnych. Dwie anteny
sieci WLAN wyszukują najlepszy sygnał 
i automatycznie zapewniają optymalną jakość
połączeń.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Życie powinno być równie łatwe jak obsługa
komputera przenośnego Satellite A300. Bez
względu na kierunek, szybko dotrzesz do celu.
Rozwiązanie Toshiba EasyMedia stanowi
szeroki wachlarz unikalnych funkcji
ułatwiających dostęp do świata cyfrowego.

Uzyskaj wydajny dostęp do multimediów dzięki
klawiszom Toshiba EasyKeys. Po co machać
wskaźnikiem myszy? Pasek multimedialny 
z 6 klawiszami ułatwia dostęp do Internetu 
i funkcji audio/wideo (przewijanie do tyłu,
odtwarzanie/wstrzymywanie, zatrzymywanie,
przewijanie do przodu), a także pozwala
uruchamiać dyski CD/DVD.

Korzystaj z doskonałego sterowania dzięki
płytce DualMode Pad. Prostota przede
wszystkim. Ta płytka dotykowa umożliwia
błyskawiczne przechodzenie do dowolnego
skrótu — do zdjęć, muzyki czy Internetu.

TOSHIBA EASYMEDIA
Współczesne technologie stają się coraz bardziej złożone. Dlatego zaprojektowaliśmy
rozwiązanie Toshiba EasyMedia, dzięki któremu cyfrowy styl życia upływa bez żadnych
kłopotów. Obejmuje ono trzy kluczowe obszary:

Zasilanie

Zasilacz prądu przemiennego, akumulatory Skontaktuj się ze sprzedawcą

Łączność

Dynadock — replikator portów USB z portem DVI/VGA (UXGA) PA3542E-2PRP

Akcesoria na biurko

Mysz optyczna z pochylanym kółkiem — czarna/srebrna PA3571E-1ETA

Bezprzewodowa mysz z interfejsem Bluetooth® — optyczna, srebrna/czarna PA3573E-1ETA

Zestaw startowy do komputera przenośnego (do 15,4 cala) PX1385E-1NSK

Uniwersalna podstawa pod komputer przenośny PA3579E-1ETC

Pamięć masowa — pamięć Flash i dyski twarde USB

Przenośny dysk twardy USB 200 GB, 2,5 cala, aluminiowa obudowa PX1398E-2G20

Dysk twardy USB 500 GB, 3,5 cala, aluminiowa obudowa PX1394E-3G50

Dysk twardy USB 750 GB, 3,5 cala, aluminiowa obudowa PX1395E-3G75

Pamięć USB 2 GB, funkcja Ready Boost, ultraszybki interfejs USB 2.0 PX1443E-1M2G

Torby TOSHIBA

Pokrowiec z neoprenu 15,4 cala PX1413E-1NCA

Torba Value Edition 15,4 cala PX1411E-1NCA

Plecak (czarny) PX1417E-1NCA

Plecak, czerwony z logo Katakana PX1328E-1NCA

Plecak, czarno-biały z czerwonym logo Katakana PX1387E-1NCA

Torba podróżna Blue Ocean (ciemnoniebiesko–czarna) PX1311E-1NCA

Usługi

Przedłużenie gwarancji międzynarodowej oraz usługa naprawy na miejscu Skontaktuj się ze sprzedawcą

Pieczątka sprzedawcy:

Dysk twardy USB 500 GB, 3,5 cala, aluminiowa obudowa
W ofercie firmy Toshiba znajduje się szeroka gama zewnętrznych dysków
twardych USB o wymiarach 3,5 cala, służących do przechowywania bardzo
dużych ilości danych i tworzenia kopii zapasowych. Pozbawiona wentylatorów
stylowa obudowa z aluminium wysokiej jakości sprawia, że są niemal
bezgłośne. Oferujące pojemność nawet do 1 TB dyski twarde o rozmiarze
3,5 cala doskonale nadają się do przechowywania ogromnej liczby zdjęć,
plików muzycznych czy filmów na biurku.

Nr produktu: PX1394E-3G50

Plecak, czerwony z logo Katakana
Stylowy wygląd, wygodny transport i ochrona komputera przenośnego 
firmy Toshiba. Przegródka na komputer przenośny wyściełana materiałem
amortyzującym wstrząsy i oddzielna przegródka na dokumenty. Dodatkowa
kieszeń przednia na akcesoria przenośne. Wygodne pasy ramienne
i zabezpieczenie przeciwwstrząsowe od strony pleców.

Nr produktu: PX1389E-1NCA

Zestaw startowy do komputera przenośnego (do 15,4 cala)
Idealny zestaw na początek, aby uzyskać więcej korzyści z komputera
przenośnego. 3 produkty w jednym pudełku: torba (Value Edition), mysz
optyczna USB i koncentrator USB 2.0 (4 porty).

Nr produktu: PX1385E-1NSK

computers.toshiba.pl

Zaawansowane urządzenie uniwersalne (15,4 cala)

SATELLITE A300/A300D

Szukasz komputera przenośnego idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb? Przyjrzyj się
bliżej! W niezwykle szerokiej ofercie serii Satellite A300 znajduje się bardzo wiele modeli,
dzięki czemu można z pełną swobodą wybrać konfiguracje komputerów najlepiej
dopasowane do własnych potrzeb i budżetu. Obudowa ma nowy, efektowny wygląd, jest
bardzo wytrzymała i ozdobiona za pomocą specjalnego wykończenia firmy Toshiba.
Komputer jest w pełni wyposażony w rozwiązanie Toshiba EasyMedia — wyjątkowe
połączenie innowacyjnych funkcji, które sprawia, że komunikacja, rozrywka i praca są
łatwiejsze oraz oferują więcej możliwości. Ponadto ten komputer oferuje pierwszorzędną
grafikę, wysokiej jakości głośniki stereo Harman Kardon® i technologię Dolby® Sound
Room™ zapewniające niesamowite wrażenia.

UCZTA DLA ZMYSŁÓW
Technologia graficzna ATI Mobility
Radeon™ to najlepsze obrazy
multimedialne i najbardziej rzeczywiste
wrażenia wizualne.

PRACA NAWET WE ŚNIE
Ładowanie telefonu komórkowego,
urządzenia PDA, odtwarzacza MP3,
konsoli do gier lub innego urządzenia jest
możliwe nawet wtedy, gdy komputer jest
wyłączony.

ŁATWA I NIEZAWODNA ŁĄCZNOŚĆ
Opatentowana antena typu „diversity“ firmy
Toshiba zapewnia stabilne i niezawodne
połączenie bezprzewodowe, automatycznie
dostosowując odbiór sygnału w celu
uzyskania optymalnej łączności.

Toshiba zaleca system 
Windows Vista® Home Premium.

Renomowane głośniki Harman Kardon®

zapewniają niezwykle wysokiej jakości
dźwięk, oferując wiodący na świecie cyfrowy
styl życia.

Podświetlane, reagujące na najmniejszy
dotyk klawisze Toshiba EasyKeys
zapewniają najbardziej intuicyjny dostęp
do rozrywki multimedialnej.

Kamera internetowa o rozdzielczości
1,3 megapiksela z oprogramowaniem
Toshiba Face Recognition zapewnia, że
dostęp do komputera uzyskają tylko
upoważnieni użytkownicy.

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 firmy Toshiba w sieci Web: computers.toshiba.pl i/lub
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Toshiba. • Wydajność procesora graficznego (GPU) może się różnić w zależności od modelu produktu, konfiguracji konstrukcji, używanych aplikacji, ustawień zarządzania energią oraz wykorzystywanych funkcji. • Część głównej
pamięci systemowej może być używana przez system graficzny, dlatego ilość dostępnej głównej pamięci systemowej jest mniejsza. • W przypadku komputerów w konfiguracji z 4 GB pamięci systemowej całkowity obszar pamięci na działania komputerowe będzie znacznie
mniejszy i będzie się różnić w zależności od modelu i konfiguracji systemu. • Aby uzyskać informacje o rozszerzaniu pamięci systemowej, należy skorzystać z podręcznika użytkownika lub skontaktować się z lokalnym serwisem produktów 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 firmy Toshiba w sieci Web: computers.toshiba.pl. • 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. • W celu
uzyskania optymalnych rezultatów należy sprawdzić specyfikacje systemu. • 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.

Podstawowe wyposażenie opcjonalne i usługi dla komputera Satellite A300/A300D Numer katalogowy
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Procesor AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core TK-57 (2,10 GHz)Technologia procesorowa Intel® Centrino® Duo z procesorem 
Intel® Core™2 Duo T5550 (2 MB pamięci podręcznej, częstotliwość

taktowania: 1,83 GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania: 667 MHz)

Procesor Intel® Pentium® Dual-Core T2370 
(1 MB pamięci podręcznej, częstotliwość taktowania: 1,73 GHz,

zewnętrzna częstotliwość taktowania: 533 MHz)

Technologia procesorowa Intel® Centrino® Duo z procesorem 
Intel® Core™2 Duo T8300 (3 MB pamięci podręcznej, częstotliwość 

taktowania: 2,40 GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania: 800 MHz)

Technologia procesorowa Intel® Centrino® Duo z procesorem 
Intel® Core™2 Duo T5550 (2 MB pamięci podręcznej, częstotliwość

taktowania: 1,83 GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania: 667 MHz)

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100, do 358 MB całkowitej dostępnej pamięci graficznej 
z 2 GB pamięci systemowej, magistrala PCI Express o 16-krotnej szybkości

Procesor AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core TK-60 (2,00 GHz)Technologia procesorowa Intel® Centrino® Duo z procesorem 
Intel® Core™2 Duo T8100 (3 MB pamięci podręcznej, częstotliwość

taktowania: 2,10 GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania: 800 MHz)

Technologia procesorowa Intel® Centrino® Duo z procesorem 
Intel® Core™2 Duo T5550 (2 MB pamięci podręcznej, częstotliwość

taktowania: 1,83 GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania: 667 MHz)

Procesor AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core TK-60 (2,00 GHz)Procesor AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core TK-57 (1,90 GHz)

320 GB (5 400 obr./min), Serial ATA250 GB (5 400 obr./min), Serial ATA200 GB (5 400 obr./min), Serial ATA 320 GB (5 400 obr./min), Serial ATA250 GB (5 400 obr./min), Serial ATA

ATI Mobility Radeon™ HD 3470 z obsługą technologii HyperMemory™, 256 MB dedykowanej pamięci wideo RAM (do 1 023 MB 
całkowitej dostępnej pamięci graficznej przy użyciu technologii HyperMemory™ z 2 GB pamięci systemowej), pamięć wideo RAM 

typu DDR (połączenie pamięci wideo RAM typu DDR i pamięci systemowej typu DDR), magistrala PCI Express o 16-krotnej szybkości

ATI Mobility Radeon™ HD 3650 z obsługą technologii HyperMemory™, 512 MB dedykowanej pamięci wideo RAM (do 1 279 MB całkowitej dostępnej pamięci graficznej przy użyciu technologii HyperMemory™ 
z 2 GB pamięci systemowej), pamięć wideo RAM typu DDR (połączenie pamięci wideo RAM typu DDR i pamięci systemowej typu DDR), magistrala PCI Express o 16-krotnej szybkości

3 072 (2 048 + 1 024) MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB, technologia: DDR2 RAM (667 MHz)3 072 (3 072 + 2 048) MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB,
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

3 072 (2 048 + 1 024) MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB,
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

Certyfikat ENERGY STAR, technologia Enhanced Intel® SpeedStep® Certyfikat ENERGY STAR, technologia Enhanced Intel® SpeedStep®Technologia AMD PowerNow!™ Technologia AMD PowerNow!™ 

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100, do 358 MB całkowitej dostępnej pamięci 
graficznej z 2 GB pamięci systemowej, magistrala PCI Express o 16-krotnej szybkości

ATI Mobility Radeon™ HD 3470 z obsługą technologii HyperMemory™,
128 MB dedykowanej pamięci wideo RAM (do 895 MB całkowitej

dostępnej pamięci graficznej przy użyciu technologii HyperMemory™
z 2 GB pamięci systemowej), pamięć wideo RAM typu DDR (połączenie

pamięci wideo RAM typu DDR i pamięci systemowej typu DDR),
magistrala PCI Express o 16-krotnej szybkości

ATI Radeon® X1250, do 831 MB całkowitej dostępnej pamięci graficznej z 2 GB pamięci systemowej 

2 048 MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB, technologia: DDR2 RAM (667 MHz)3 072 (2 048 + 1 024) MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB,
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

1 024 MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB, 
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

2 048 (1 024 + 1 024) MB, możliwość rozszerzenia do 2 GB,
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

200 GB (5 400 obr./min), Serial ATA250 GB (5 400 obr./min), Serial ATA200 GB (5 400 obr./min), Serial ATA250 GB (5 400 obr./min), Serial ATA200 GB (5 400 obr./min), Serial ATA250 GB (5 400 obr./min), Serial ATA

Technologia procesorowa Intel® Centrino® Duo z procesorem 
Intel® Core™2 Duo T5550 (2 MB pamięci podręcznej, częstotliwość

taktowania: 1,83 GHz, zewnętrzna częstotliwość taktowania: 667 MHz)

Procesor Intel® Pentium® Dual-Core T2390 
(1 MB pamięci podręcznej, częstotliwość taktowania: 1,86 GHz,

zewnętrzna częstotliwość taktowania: 533 MHz)

Toshiba EasyMedia Satellite A300-146 Satellite A300-149 Satellite A300D-11S Satellite A300D-11V Satellite A300-14S Satellite A300-14T Satellite A300D-125

Toshiba zaleca system Windows Vista® Home Premium. computers.toshiba.pl

Procesor/Technologia

System operacyjny

Wyświetlacz

Urządzenie wskazujące

Komunikacja przewodowa

TFT WXGA Toshiba TruBrite® o przekątnej 15,4 cala, rozdzielczość: 1 280 x 800, wysoka jasność: 200 cd/m2

System dźwiękowy Toshiba Bass Enhanced Sound System z technologią Dolby® Sound Room™, wbudowane głośniki stereofoniczne Harman Kardon®, pokrętło regulacji głośności, wbudowany mikrofon

Gniazdo Express Card™, dwa gniazda pamięci

Urządzenie optyczne Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer)

Interfejsy Wejście zasilające (prąd stały), wyjście monitora zewnętrznego, gniazdo RJ-11, gniazdo RJ-45, 4 porty USB 2.0 z funkcją Sleep 'n Charge, wyjście słuchawkowe (stereofoniczne), uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługuje karty SD™ i SDHC, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, MultiMedia Card™ i xD-Picture Card™), port i.LINK® (IEEE1394), wejście mikrofonu zewnętrznego, wyjście TV (S-video), cyfrowe wyjście S/PDIF (wspólne gniazdo z wyjściem słuchawkowym)

Rozbudowa

Akumulator Technologia: litowo-jonowy

Urządzenia w pakiecie Zasilacz prądu przemiennego

Płytka dotykowa Touch Pad

Karta sieciowa Fast Ethernet LAN (10/100 Mb/s), międzynarodowy modem V.90 (przystosowany do standardu V.92)

Oprogramowanie w pakiecie Toshiba Face Recognition, Toshiba ConfigFree™, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth® Monitor, Toshiba Bluetooth® Stack, McAfee® Internet Security Suite 2008 — Toshiba Edition (obejmuje bezpłatne aktualizacje internetowe przez 30 dni), pakiet firmy Toshiba o wartości dodanej, Toshiba Assist, Toshiba Speech System, Toshiba DVD Player, Supervisor Password Utility, 
Ulead® DVD MovieFactory® for Toshiba, podręcznik użytkownika produktu firmy Toshiba, Toshiba Disc Creator, Toshiba Camera Assistant, Microsoft® Works 8.5 (z wersją próbną pakietu Office 2007 dla Użytkowników Domowych), oprogramowanie Google (Google Toolbar dla programu Internet Explorer, Google Desktop, Picasa i Google Earth)

Oryginalny Windows Vista® Home Premium Edition

Dysk twardy

Pamięć systemowa 1 024 MB, możliwość rozszerzenia do 2 GB, 
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

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

Komunikacja bezprzewodowa Moduł Bluetooth® 2.1 z rozwiązaniem EDR (Enhanced Data Rate)
Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11b/g) Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g) Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11b/g) Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g) Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11b/g)

Karta graficzna

Szerokość x długość x wysokość: 363 x 267 x 34,5 (przód)/38,5 (tył) mm, ciężar: od 2,7 kgWymiary fizyczne

Funkcje zabezpieczeń Główny dysk twardy (śruba zabezpieczająca), pamięć główna (śruba zabezpieczająca), główny akumulator (zatrzask suwakowy), gniazdo na blokadę kablową Kensington, hasło systemu BIOS, hasło nadzorcy, hasło użytkownika, hasło zabezpieczenia systemu, przełącznik bezprzewodowej sieci LAN

Gwarancja 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.

Funkcje specjalne Pasek multimedialny z 6 dotykowymi klawiszami łatwej obsługi (włączanie/wyłączanie białego podświetlenia LED płytki Touch Pad, logo Satellite i klawiszy łatwej obsługi oraz klawisze przewijania do tyłu, odtwarzania, zatrzymywania, przewijania do przodu i uruchamianie dysku CD/DVD), zgodność z SM BIOS, obsługa audio w formacie HD, zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapiksela z mikrofonem

Technologia Enhanced Intel® SpeedStep®

Dane techniczne komputera Satellite A300/A300D

Wyjście S/PDIF, wewnętrzna obsługa standardu HD 720p, technologia Dolby® Sound Room™, głośniki stereofoniczne Harman Kardon®Rozrywka w zasięgu ręki

Oprogramowanie Toshiba ConfigFree™, zintegrowany uniwersalny adapter multimedialny, antena typu „diversity“, wbudowana kamera internetowa z mikrofonem, oprogramowanie Toshiba Face Recognition, moduł Bluetooth® 2.1 z rozwiązaniem EDRŁatwość nawiązywania połączeń

Klawisze łatwej obsługi, funkcja USB Sleep'n Charge, obsługa inteligentnego wyświetlania, pakiet Google (Google Toolbar dla programu Internet Explorer, Google Desktop, Picasa i Google Earth), program McAfee® Internet Security Suite 2008 — Toshiba Edition (z darmowymi aktualizacjami internetowymi przez 30 dni), funkcja Toshiba Flash CardsŁatwość obsługi

Certyfikat ENERGY STAR, technologia Enhanced Intel® SpeedStep® Certyfikat ENERGY STAR, technologia Enhanced Intel® SpeedStep®Technologia AMD PowerNow!™ 

3 072 (2 048 + 1 024) MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB,
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

2 048 MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB, 
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

Procesor/Technologia

System operacyjny

Wyświetlacz

Urządzenie wskazujące

Komunikacja przewodowa

TFT WXGA Toshiba TruBrite® o przekątnej 15,4 cala, rozdzielczość: 1 280 x 800, wysoka jasność: 200 cd/m2

System dźwiękowy Toshiba Bass Enhanced Sound System z technologią Dolby® Sound Room™, wbudowane głośniki stereofoniczne Harman Kardon®, pokrętło regulacji głośności, wbudowany mikrofon

Gniazdo Express Card™, dwa gniazda pamięci

Urządzenie optyczne Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer)

Interfejsy Wejście zasilające (prąd stały), wyjście monitora zewnętrznego, gniazdo RJ-11, gniazdo RJ-45, 4 porty USB 2.0 z funkcją Sleep 'n Charge, wyjście słuchawkowe (stereofoniczne), uniwersalne gniazdo multimedialne typu 5 w 1 (obsługuje karty SD™ i SDHC, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, MultiMedia Card™ i xD-Picture Card™), port i.LINK® (IEEE1394), wejście mikrofonu zewnętrznego, wyjście TV (S-video), cyfrowe wyjście S/PDIF (wspólne gniazdo z wyjściem słuchawkowym)

Rozbudowa

Akumulator Technologia: litowo-jonowy

Urządzenia w pakiecie Zasilacz prądu przemiennego

Płytka dotykowa Touch Pad

Karta sieciowa Fast Ethernet LAN (10/100 Mb/s), międzynarodowy modem V.90 (przystosowany do standardu V.92)

Oprogramowanie w pakiecie Toshiba Face Recognition, Toshiba ConfigFree™, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth® Monitor, Toshiba Bluetooth® Stack, McAfee® Internet Security Suite 2008 — Toshiba Edition (obejmuje bezpłatne aktualizacje internetowe przez 30 dni), pakiet firmy Toshiba o wartości dodanej, Toshiba Assist, Toshiba Speech System, Toshiba DVD Player, Supervisor Password Utility, 
Ulead® DVD MovieFactory® for Toshiba, podręcznik użytkownika produktu firmy Toshiba, Toshiba Disc Creator, Toshiba Camera Assistant, Microsoft® Works 8.5 (z wersją próbną pakietu Office 2007 dla Użytkowników Domowych), oprogramowanie Google (Google Toolbar dla programu Internet Explorer, Google Desktop, Picasa i Google Earth)

Oryginalny Windows Vista® Home Premium Edition

Dysk twardy

Pamięć systemowa 2 048 MB, możliwość rozszerzenia do 4 GB, 
technologia: DDR2 RAM (667 MHz)

Komunikacja bezprzewodowa Moduł Bluetooth® 2.1 z rozwiązaniem EDR (Enhanced Data Rate)
Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g) Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11b/g) Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g) Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g/Draft-N)

Karta graficzna ATI Mobility Radeon™ HD 3470 z obsługą technologii HyperMemory™, 128 MB dedykowanej pamięci wideo RAM (do 895 MB 
całkowitej dostępnej pamięci graficznej przy użyciu technologii HyperMemory™ z 2 GB pamięci systemowej), pamięć wideo RAM 

typu DDR (połączenie pamięci wideo RAM typu DDR i pamięci systemowej typu DDR), magistrala PCI Express o 16-krotnej szybkości

Szerokość x długość x wysokość: 363 x 267 x 34,5 (przód)/38,5 (tył) mm, ciężar: od 2,7 kgWymiary fizyczne

Funkcje zabezpieczeń Główny dysk twardy (śruba zabezpieczająca), pamięć główna (śruba zabezpieczająca), główny akumulator (zatrzask suwakowy), gniazdo na blokadę kablową Kensington, hasło systemu BIOS, hasło nadzorcy, hasło użytkownika, hasło zabezpieczenia systemu, przełącznik bezprzewodowej sieci LAN

Gwarancja 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.

Funkcje specjalne Pasek multimedialny z 6 dotykowymi klawiszami łatwej obsługi (włączanie/wyłączanie białego podświetlenia LED płytki Touch Pad, logo Satellite i klawiszy łatwej obsługi oraz klawisze przewijania do tyłu, odtwarzania, zatrzymywania, przewijania do przodu i uruchamianie dysku CD/DVD), zgodność z SM BIOS, obsługa audio w formacie HD, zintegrowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 megapiksela z mikrofonem

Technologia Enhanced Intel® SpeedStep®

Dane techniczne komputera Satellite A300/A300D

Wyjście S/PDIF, wewnętrzna obsługa standardu HD 720p, technologia Dolby® Sound Room™, głośniki stereofoniczne Harman Kardon®Rozrywka w zasięgu ręki

Oprogramowanie Toshiba ConfigFree™, zintegrowany uniwersalny adapter multimedialny, antena typu „diversity“, wbudowana kamera internetowa z mikrofonem, oprogramowanie Toshiba Face Recognition, moduł Bluetooth® 2.1 z rozwiązaniem EDR
– Moduł bezprzewodowej sieci LAN (802.11a/b/g/Draft-N)

Łatwość nawiązywania połączeń

Klawisze łatwej obsługi, funkcja USB Sleep'n Charge, obsługa inteligentnego wyświetlania, pakiet Google (Google Toolbar dla programu Internet Explorer, Google Desktop, Picasa i Google Earth), program McAfee® Internet Security Suite 2008 — Toshiba Edition (z darmowymi aktualizacjami internetowymi przez 30 dni), funkcja Toshiba Flash CardsŁatwość obsługi

Toshiba EasyMedia Satellite A300-15I Satellite A300-15K Satellite A300D-126 Satellite A300-1AL Satellite A300-15B Satellite A300-15C
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