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Logitech wprowadza nową podstawkę do notebooków typu 
wszystko-w-jednym Logitech Speaker Lapdesk N700 

LAS VEGAS – CES – 6 stycznia 2010 – Firma Logitech zapowiedziała premierę 
pierwszej podstawki do notebooków typu wszystko-w-jednym – Logitech® Speaker 
Lapdesk N700. Urządzenie wyposażono w zintegrowane głośniki stereo, system 
wentylacyjny oraz podstawę stabilizującą notebooka i chroniącą nogi użytkowników 
przed ciepłem emitowanym przez obudowę komputera.

Notebooki już dawno przestały służyć wyłącznie do pracy. Coraz częściej pełnią funkcję 
mobilnych centrów rozrywki. Przy ich pomocy oglądamy filmy, słuchamy muzyki, gramy 
w gry komputerowe. Z badań przeprowadzonych przez firmę Logitech wynika, 
że większość użytkowników komputerów przenośnych korzysta z nich w domu. 
Notebooka używamy głownie siedząc na kanapie (60 proc. ankietowanych) lub leżąc 
w łóżku (36 proc. ankietowanych). Równocześnie, prawie połowa badanych skarży się 
na dokuczliwe ciepło emitowane przez laptopy, a 41 proc. narzeka na pozycję swojego 
ciała podczas pracy. Co drugi badany nie jest również zadowolony z jakości dźwięku 
oferowanego prze wbudowane głośniki notebookowe.

„Nowoczesne komputery mobilne oferują szerokie możliwości multimedialnej zabawy. 
Jednakże wygoda pracy oraz jakość zintegrowanych głośników często pozostawiają 
wiele do życzenia” – powiedział Denis Pavillard, Logitech vice president of product 
marketing for laptop accessories. „Remedium na te niedogodności może stanowić nowa 
podstawka do notebooków Logitech Speaker Lapdesk N700. Za jej pomocą można 
w łatwy sposób zmienić laptopa w prywatne, komfortowe centrum rozrywki”.

Logitech Speaker Lapdesk N700 wyposażono w dwa wbudowane głośniki wysokiej 
jakości. Doskonałe brzmienie gwarantują 2-calowe membrany neodymowe.
Aby zapewnić użytkownikom dostęp do optymalnego pola dźwiękowego, głośniki zostały 
umieszczone symetrycznie, po obu stronach podstawki

Logitech Speaker Lapdesk N700 zapewnia również stabilną podstawę dla komputera 
oraz większy komfort pracy. Antypoślizgowa powierzchnia z podpórkami zapobiega 
zsuwaniu się notebooka oraz umożliwia wygodne ułożenie ciała. Dodatkowo, urządzenie 
chroni nogi użytkownika przed nadmiernym ciepłem emitowanym przez obudowę 
laptopa. Optymalną cyrkulację powietrza zapewnia wbudowany system wentylacyjny. 
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Wytrzymała konstrukcja podstawki zabezpiecza wiatrak przez kurzem oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi.

Proces instalacji Logitech Speaker Lapdesk N700 został uproszczony do minimum. 
Aby cieszyć się pełną wygodą pracy oraz doskonałym dźwiękiem, wystarczy podłączyć 
urządzenie do notebooka pojedynczym kablem USB, bez konieczności używania 
dodatkowego oprogramowania i baterii. Podręczne kontrolki umożliwiają łatwą regulację 
głośności oraz włączenie i wyłączenie wiatraka.

Cena i dostępność

Podstawka Logitech Speaker Lapdesk N700 będzie dostępna w sprzedaży w Europie 
w marcu, w sugerowanej przez producenta cenie detalicznej 279 PLN.

Logitech - informacje
Firma Logitech, założona w 1981 roku, projektuje, wytwarza i sprzedaje osobiste 
urządzenia peryferyjne, dzięki którym ludzie mogą efektywnie pracować, bawić się
i komunikować w cyfrowym świecie. Logitech International to szwajcarska spółka 
notowana na szwajcarskiej giełdzie SWX (LOGN) oraz w Stanach Zjednoczonych
w systemie rynków narodowych Nasdaq (LOGI). Firma ma zakłady produkcyjne
w Azji oraz biura w największych miastach Ameryki Północnej, Europy oraz rejonu Azji 
i Pacyfiku.

# # #

Logitech, logo Logitech i inne znaki Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być 
zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.
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