
Panasonic lancerer den første Toughbook med windows 8: Den
nye CF-C2 – En SEMIrobust OG konvertibel TABLET-PC
I dag har Panasonic lanceret den nye Toughbook CF-C2, som er en af de mest slidstærke og fleksible konvertible pc'ere til
erhvervsbrug. Den er udviklet til sælgere, sundhedspersonale og ingeniører, der arbejder i marken. Maskinen er den første
Toughbook, som er designet til at udnytte det nye Windows 8 – både når den bliver brugt som almindelig laptop og som tablet-
pc.

Toughbook CF-C2 er udviklet til mobile medarbejdere, der skal udføre flere opgaver ad gangen og har brug for computeradgang
på en kraftfuld pc med 12,5” fuld HD-skærm. Den nye CF-C2 er blevet mere robust via det kompakt design og har et nyt, forbedret
system med tre hængsler, hvilket giver en mere stabil betjening.

Multi-touch-displayet fungerer med brug af 5 fingre og kan bruges i både tablettilstand og normal bærbar tilstand, fordi skærmen
holdes solidt på plads takket være det robuste tredobbelte hængsel, når man rører ved det. Toughbook CF-C2 adskiller sig fra
konkurrenterne og er ideel til alle mobile medarbejdere i marken, idet skærmen som standard leveres med IPS-teknologi. Det
giver ekstra brede synsvinkler, forstærket glas, høj kontrast og 500 cd/m lysstyrke kombineret med Panasonics refleksfrie
skærmoverlay.

Høj ydelse til mobile brugere

Maskinen har 3. generations Intel®CoreTM-teknologi, så den har processorstyrke til at håndtere brugernes behov uden en
ventilator, hvilket giver en støjsvag og pålidelig drift. Den højtydende Intel® CoreTM i5-3427U vProTM　 Ultra Low Voltage
processor (1,8 GHz op til 2,8 GHz) har et lavt energiforbrug, og maskinen tilbyder de mest avancerede lagringsmuligheder (4 GB
RAM som standard, som kan udvides til 8 GB, og 500 GB harddisk som standard, samt valgfri 128 GB eller 256 GB SSD), hvilket
gør CF-C2 til en af de mest alsidige og højtydende maskiner i sin klasse.

Toughbook CF-C2 har et bridge-batteri, der kan konfigureres til at opfylde brugernes krav til arbejdstid og vægt. Hovedbatteriet
kan udskiftes, uden at enheden skal slukkes, hvilket giver brugeren en ubesværet anvendelse. Standardkonfigurationen med et 6-
cellers batteri giver ca. 11 timers brug (Mobile MarkTM2007, 60 cd/m2), det intelligente batteri med tre celler giver ca. 5 timers
brug, mens det udvidede batteri med sine ni celler giver en stor kapacitet på ca. 15 timers brug.

Holdbar og brugervenlig

Den semirobuste CF-C2 er udviklet til nemt at håndtere de stød, den udsættes for i løbet af en arbejdsdag i marken. Maskinen kan
tåle fald fra op til 76 cm og leveres med vandtæt tastatur og touchpad samt forstærket glas på LCD-skærmen.

CF-H2 er nem at betjene som både tablet og notebook, og derudover leveres den med en aftagelig og håndfri ergonomisk strop,
der gør det nemt at holde og bruge maskinen med én hånd i alle positioner – stående, liggende og alt derimellem.

Fuldt udstyret og fleksibel

CF-C2 er udstyret med et HD 720p (still-billede maks. opløsning 1280x720) kvalitetswebkamera på forsiden, og der er muligt at
tilvælge et HD 720p (still-billede maks. opløsning 2048x1536) kamera på bagsiden, hvilket gør maskinen ideel for brugere, der
skal bruge Skype eller tage billeder til dokumentation i marken.

CF-C2 har en række udvidelsesmuligheder og slots, der kan konfigureres til brug af virksomhedens udstyr, og maskinen kan
derfor tilpasses medarbejdernes behov. En valgfri seriel port, der gør det muligt at tilslutte ældre diagnostikværktøjer og
måleenheder til Toughbook'en, gør den ideel for serviceteknikere, der arbejder ude hos kunderne. Derudover kan andre typer
virksomhedsudstyr tilføjes via de fleksible konfigurationsporte, hvor der eksempelvis kan indsættes en VGA-port eller et modem.

Maskinen er også sikret en optimal forbindelse uanset placering. Således omfatter mulighederne Bluetooth 4.0, trådløst LAN
a/b/g/n og et valgfrit Sierra MC8305 3G-modul.

Til brancher, hvor sikkerhed og beskyttelse af oplysninger er obligatorisk, kan CF-C2 udstyres med udstyr til
nærfeltskommunikation eller slot til smart card. VProTMer en standardfunktion, der gør it-administrationen af maskinen til en nem
omgang. Intel®Anti Theft- and Computrace-sikkerhedsfunktioner understøttes også.

”Den nye Toughbook CF-C2 er en af de mest slidstærke og fleksible konvertible pc'er til professionel brug på markedet,” siger Jan
Kaempfer, der er marketingchef for Panasonic Computer Product Solutions. ”Med sin desktop-ydelse, fleksible
forbindelsesmuligheder, lange batterilevetid og avancerede mobilitetsteknologi, såsom forstærkede tredobbelte hængsler, bridge-
batteri og ergonomisk håndfri strop, er denne enhed den perfekte løsning for sundhedspersonale, sælgere og ingeniører, hvor
mobilitet er et must.”
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Toughbook CF-C2 kommer på markedet i Europa fra december 2012. Du kan finde flere oplysninger på www.toughbook.eu.
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Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

PSCEU er den europæiske filial af Panasonic Systems Communications Company, Panasonics globale B2B-afdeling. PSCEU's mål er at forbedre
arbejdslivet for professionelle specialister og øge deres organisations effektivitet og resultater. Vi hjælper virksomheder med at indhente, behandle og
kommunikere alle typer information: billed-, tale- og tekstdata. Produkterne omfatter PBX-telefonomstillingssystemer, dokumentprintere, professionelle
kameraer, projektorer, store visuelle displays og robuste mobile pc'ere. Med ca. 500 ansatte, ekspertise i teknisk design, kapacitet til global projektstyring
og et stort netværk af europæiske partnere tilbyder PSCEU uovertruffen kompetence på sine markeder.

Den nye PSCEU består af fire forretningsafdelinger:

Communication Solutions, der omfatter scannere til erhvervsbrug, multifunktionsprintere, telefonisystemer og HD-videokonferencesystemer.Visual System
Solutions, der omfatter projektorer, interaktive whiteboards samt skærme og hjælpemidler til præsentationer. Panasonic har en markedsandel på 28 % på
det europæiske marked for projektorer.Professional Camera Solutions, der omfatter audiovisuel sikkerhedsteknologi samt teknologi til industriel medicinsk
kamerateknik (IMV). Panasonic er en af de to førende leverandører af erhvervskameraer i Europa.Computer Product Solutions, der omfatter udvalget af
Toughbooks - Panasonics robuste notebooks, Toughpads-tablets til professionel brug og elektroniske betalingssystemer (EPOS). Panasonic Toughbook
havde en markedsandel på 65,8 % i 2011 (VDC, marts 2012).

Panasonic Corporation er blandt verdens førende virksomheder inden for udvikling og produktion af elektroniske produkter, som dækker en lang række
forbruger-, virksomheds- og industribehov. Virksomheden, som ligger i Osaka, Japan, havde en nettoomsætning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) i
regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2012. Virksomhedens aktier er noteret på børserne i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE:PC). Du kan
finde flere oplysninger om virksomheden og Panasonic-brandet på virksomhedens hjemmeside: http://panasonic.net.


