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PRESSEMEDDELELSE
Microsoft i samarbejde med danske UMATES A/S
Ifølge Microsoft er Tablet PC’en afløser for bærbare computere. UMATES A/S, den danske producent af
computertasker, har designet den ideelle taske til netop denne type computer, og indgår nu et
samarbejde med Microsoft.
Det nye produkt, Umates Protector12, er udviklet specielt til Tablet PC’s og ultrabærbare, som er mindre
og dermed mere følsomme end de traditionelle bærbare computere. Microsoft har testet og evalueret de
nye tasker fra UMATES og har vurderet, at det nye produkt er ideelt til Tablet PC.
Microsoft og UMATES vil i fællesskab markedsføre de nye tasker via bl.a. Microsofts internetside og
præsentere produktet på udstillinger og Microsofts partnerarrangementer. Endvidere vil de nye modeller
optræde på UMATES’ interside med Microsofts logo for Tablet PC.
”Udgangspunktet for de nye tasker har været i ideen om, at de nye Tablet PC’er skal erstatte bl.a. A4
blokken. Skærmen er ikke beskyttet, og udstyret skal kunne tages hurtigt og let ind og ud af tasken.
Vores nye system gør det hurtigt og let at få adgang til Tablet PC’en og forhindrer, at det følsomme
udstyr får kontakt til bunden af tasken via det elastiske ophæng, som dermed beskytter udstyret under
transporten.” - udtaler Kim T. Rasmussen, UMATES A/S, som har designet og udviklet det nye
patentanmeldte produkt.
Tasken er designet i et smart lille design, så brugere af Tablet PC’er ikke skal bære rundt på en
computertaske i normal størrelse. Men indenfor taskeserien med det nye system, Umates TopLoaders, er
der også udviklet tasker til de almindelige bærbare computere, hvor det ligeledes er beskyttelse samt høj
brugerfunktionalitet, der er lagt vægt på.
Du kan læse mere om de nye tasker til Tablet PC’er på www.umates.com.
Ved spørgsmål er du velkommen til at få ydeligere information hos undertegnede på telefon 7022 7005
eller mobil 2210 4340.
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