OFF GLOBAL

SLUIT LICENTIEOVEREENKOMST
VOOR DE LANCERING
VAN NOKIA-LAPTOPS

• Franse start-up OFF Global kondigt licentieovereenkomst aan voor de
lancering van Nokia-laptops in 22 landen
• OFF Global zorgt voor het ontwerp, de productie, de go-to-marketstrategie
en de verkoop van de nieuwe reeks Nokia-laptops.
• OFF GLOBAL onthult nieuw Nokia PureBook Pro met een slank
ontwerp en compromisloze prestaties

Lyon - 24 februari 2022 - OFF Global maakt vandaag bekend dat het met Nokia een licentieovereenkomst
gesloten heeft voor het ontwerpen en verkopen van laptops. Het nieuwe Franse technologiebedrijf heeft een
internationale1 exclusieve licentie verkregen voor het maken van Nokia-laptops.

GEFASEERDE
COMMERCIËLE UITROL
IN 2022
OFF Global wil de Nokia PureBook-laptops in fasen op de
markt brengen. West-Europa, Noord-Afrika, Thailand en
Canada zijn als eerste aan de beurt: het is de bedoeling
dat de laptops tegen eind 2022 verkrijgbaar zijn in 22
landen. Vandaag wordt de eerste laptop in de reeks, de
Nokia PureBook Pro, onthuld in de aanloop naar het Mobile
World Congress. De commerciële lancering volgt dan in
de komende maanden. OFF Global start in april met een
marketingcampagne die de lancering en de verkoop van
de Nokia-laptop moet ondersteunen.
OFF Global conceptualiseert en ontwikkelt de nieuwe Nokialaptops en is verantwoordelijk voor de productie, verkoop,
marktstrategie, consumentenzorg en ondersteuning
na verkoop. Ons team zal nauw samenwerken met de
Nokia-teams in Londen, San Francisco en Finland om de
kwaliteit en de prestaties te leveren die van een Nokiaproduct worden verwacht. Het ontwerp van onze nieuwe
Nokia-laptops weerspiegelt de duurzaamheid, kwaliteit en
functionaliteit waar Nokia om bekendstaat.

“We zijn er zeer trots op dat wij een internationale licentie verkregen hebben voor zo'n bekend merk als Nokia. Bij OFF
Global hebben we heel wat ervaring in het ontwikkelen en ontwerpen van technologieproducten voor consumenten, en
we willen die ervaring nu ook gebruiken in de nieuwe Nokia-laptops.
De pandemie verandert de manier waarop we leven, werken, reizen en met elkaar verbonden zijn. Onze laptops
zijn dagelijkse metgezellen geworden waar we op vertrouwen. We willen met onze laptops inspelen op de nieuwe
behoeften van de consument en de focus leggen op aspecten als productiviteit, comfort en een mooi design voor een
aantrekkelijke prijs.
Met trots onthullen we vandaag ons vlaggenschip, de Nokia PureBook Pro, die de komende maanden op de markt
wordt gebracht. We zijn ervan overtuigd dat onze producten een verschil maken. Onze ambitie is om in 2022 een
belangrijke speler te worden in het lage en middensegment in de regio's waar onze laptops op de markt komen.”
David Garcia
CEO OFF Global

“Bij Nokia vinden we dat technologie het leven van mensen gemakkelijker moet maken. Laptops zijn een belangrijke manier
geworden om te leren, mensen te verbinden en momenten met elkaar te delen. Met veel genoegen kunnen wij melden dat
OFF Global een licentie heeft verkregen voor Nokia-laptops in West-Europa, Noord-Afrika, Thailand en Canada. Met zijn
beproefde productontwikkeling en distributiemogelijkheden zal OFF Global hightech toestellen van hoge kwaliteit leveren,
voor concurrerende pri zen.”
Vipul Mehrotra
Vice President, Nokia Brand Partnerships

OFF GLOBAL,
EEN NIEUWE FRANSE TECHSPELER
OFF Global, met hoofdkantoor in Lyon – Frankrijk, is een
onafhankelijk bedrijf dat in 2020 werd opgericht om de
internationale licensing van Nokia-laptops aan te sturen.
Het Franse bedrijf steunt op de expertise van het
eigen team voor het ontwerpen en distribueren van
elektronische producten in een internationale context. De
onderneming wordt geleid door CEO en Chief Sales Officer
David Garcia, die zich kan beroepen op 25 jaar ervaring
in bedrijfsontwikkeling en -beheer. Bedrijfsstrategie,

Marketing en Product-ontwikkeling worden aangestuurd
door executives Laurent Devos (CMO), Julien De Prins
(CPO) en Jonathan Fearn (COO). Zij werden alledrie
gekozen vanwege hun ervaring als ondernemers in Azië
sinds 2009.

NOKIA PUREBOOK PRO,
DE NIEUWE VEELZIJDIGE LAPTOP DIE
EENVOUD COMBINEERT MET PRODUCTIVITEIT
Barcelona, 24 februari 2022 – Na de aankondiging van zijn licentieovereenkomst met Nokia, onthult de Franse start-up
OFF Global vandaag de Nokia PureBook Pro, de eerste laptop in de Nokia PureBook-reeks, die ontworpen en ontwikkeld
is onder het Nokia-merk. Met een Full HD-scherm, een Intel i3-processor van de 12de generatie en een slank ontwerp is
de Nokia PureBook Pro geschikt voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik. Het is een gebruiksvriendelijk toestel dat
geen concessies doet op het vlak van prestaties en prijs.
Als een echt hybride apparaat is de Nokia PureBook Pro een veelzijdige laptop die perfect voldoet aan zowel zakelijke als
persoonlijke behoeften. Hij biedt een eenvoudige en vlotte gebruikerservaring en is verkrijgbaar vanaf € 699.

GEWOONWEG PRODUCTIEF
De Nokia PureBook Pro is uitgerust met een Intel Core
i3-processor van de 12de generatie die tot 30% beter
presteert dan de 11de generatie. Hierdoor is hij opgewassen
tegen elke taak. Of het nu gaat om jonge studenten, drukke
professionals die veel onderweg zijn of thuiswerkers ...
met de Nokia PureBook Pro kunnen ze hun creativiteit de
vrije loop laten.

eenvoudig worden vervangen. Kortom, de Nokia PureBook
Pro is bedoeld om lang mee te gaan.

De processor is voorzien van 8 GB DDR4 RAM, wat zorgt
voor een vlotte multitaskingervaring, terwijl de 512
GB SSD instant toegang biedt tot al je documenten en
foto's. Met een leessnelheid van 3300 MB/seconde en
een schrijfsnelheid van 2200 MB/s gaat het overdragen
van gegevens snel en soepel. De opslagruimte kan ook
worden uitgebreid via de micro SD-poort, en voor wie nog
meer opslagcapaciteit nodig heeft, kan de harde schijf

Doordat de laptop voorzien is van de nieuwste versie
van Microsofts besturingssysteem, Windows 11, leent hij
zich zowel voor persoonlijk als zakelijk gebruik en is hij
eenvoudig en intuïtief te bedienen. Bovendien krijgt hij de
nieuwste Windows-updates voor een optimale en veilige
gebruikerservaring.

De Nokia PureBook Pro 15,6" heeft een batterij van 57 Wh en
kan via de USB-C-poort in slechts dertig minuten tot 60%
wordt opgeladen. Perfect voor wie zich moet voorbereiden
voor een vergadering of een lastminutetrip.

GEWOONWEG COMFORTABEL
Van videoconferencing tot het streamen van boxsets of films ... de Nokia PureBook Pro is de perfecte metgezel voor
het dagelijks leven.
De Nokia PureBook Pro is uitgerust met een groot Full
HD-scherm van 15,6” met een resolutie van 1920x1080px,
wat vermoeide ogen tegengaat. Daarnaast komt de
ontspiegelende coating de leesbaarheid ten goede. De
HD-camera van 2 MP zorgt voor haarscherpe beelden
tijdens videoconferenties.
Dankzij het grote touchpad kan makkelijk tussen
toepassingen genavigeerd worden, terwijl het toetsenbord
met achtergrondverlichting helpt om te werken in situaties
met weinig licht. En voor nog meer veiligheid is de Nokia
PureBook Pro uitgerust met een vingerafdruklezer die
compatibel is met Windows Hello.

Externe audio aansluiten is niet nodig: met zijn vier
luidsprekers (twee aan de zijkant, twee aan de onderkant)
staat de Nokia PureBook Pro garant voor een superieure
geluidskwaliteit, of dit nu is voor videoconferencing of
voor een meeslepende film- of muziekervaring.
Tot slot is de Nokia PureBook Pro verkrijgbaar in een 17,3"
versie met een numeriek toetsenblok voor wie nog meer
werkruimte wil.

GEWOONWEG
PRACHTIG
De PureBook Pro biedt een groot, gebruiksvriendelijk
werkoppervlak in combinatie met een slank, gestroomlijnd
ontwerp dat is geïnspireerd op het Scandinavische erfgoed
van het merk Nokia.
Het scherm heeft rechthoekige randen die perfect
samengaan met de afgeronde hoeken van het toetsenbord,
wat leidt tot een stijlvol en praktisch geheel. De Nokia
PureBook Pro is afgewerkt met een aluminium cover en is
voldoende robuust om dag in dag uit gebruikt te worden
zonder zijn ‘looks’ te verliezen.
De Nokia PureBook Pro 15,6" en 17,3" zijn respectievelijk
19,05 mm en 19,6 mm dik en wegen respectievelijk 1,7 kg en
2,5 kg. Hierdoor zijn ze voldoende compact en comfortabel
om er lange tijd op te werken.
De Nokia PureBook Pro biedt ook heel wat
aansluitingsmogelijkheden. Zo is hij voorzien van twee
USB-C-poorten waarmee hij volledig opgeladen en
gesynchroniseerd kan worden, een USB 3.2-poort,
een micro SD-kaartlezer, een jack en een Bluetooth
5.0-aansluiting zodat al je dagelijkse apparaten verbonden
blijven. WiFi 5 zorgt ervoor dat de gebruiker altijd en overal
over een snelle internetverbinding beschikt.

TECHNISCHE KENMERKEN
Scherm

Resolutie FHD 1920 x 1080
Paneeltechnologie IPS
Ant-reflectie Ja

Prestatie

OS Windows 11
CPU Intel® Core™ i3-1220P
RAM 8 GB DDR4

Geheugen

SSD 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
Extra opslag Micro SD

Net werk en connectiviteit
WLAN connectiviteit WiFi 5
Bluetooth versie BT 5.0
USB Type USB 3.2

Ontwerp

Gewicht 1,7 kg
Dikte 19,05 mm
Breedte 358 mm
Lengte 237 mm

Batterij

Levensduur batterij Tot 10 uur
Batterijvermogen 57 Wh

PRIJS EN BESCHIKBAARHEID
De Nokia PureBook Pro is verkrijgbaar in twee versies en is vanaf het tweede kwartaal van 2022
te koop bij geselecteerde retailers:
Nokia PureBook Pro 15,6": alkaen 699 €
Nokia PureBook Pro 17,3": alkaen 799 €.
Andere modellen in de reeks worden later in 2022 onthuld.
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Met uitzondering van India.
Landen die als eerste aan de beurt zijn: Frankrijk, België, Finland, Denemarken, Zweden, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen,
Portugal, Spanje, Noorwegen, IJsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Marokko, Tunesië, Canada en Thailand

OVER OFF GLOBAL
OFF Global, met hoofdkantoor in Lyon – Frankrijk, is een onafhankelijk bedrijf dat in 2020 werd opgericht om Nokia-laptops te
ontwikkelen, produceren en verkopen, onder een internationale (met uitzondering van India) exclusieve merklicentie van Nokia. OFF
Global is een dochteronderneming van de investeringsmaatschappij OFF Financière et Participations.
Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation.
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