OFF GLOBAL

ON SAANUT TUOTEMERKKILISENSSISOPIMUKSEN
KANNETTAVIEN NOKIA-TIETOKONEIDEN
MARKKINOILLE TUOMISEEN

• Ranskalainen start-up-yritys OFF Global julkisti Nokian kanssa tekemänsä lisenssisopimuksen kannettavien
Nokia-tietokoneiden tuomisesta 22 maan markkinoille
• OFF Global on vastuussa Nokian uusien kannettavien tietokoneiden valikoiman muotoilusta, tuotannosta,
markkinoilletuomisstrategiasta ja myynnistä
• Esittelyssä Nokian uusi, tyylikäs ja erinomaisen suorituskyvyn, PureBook Pro

Lyon - 24.2.2022 - OFF Global julkisti tänään Nokian kanssa tekemänsä lisenssisopimuksen: sopimus kattaa
Nokian kannettavien tietokoneiden muotoilun ja myynnin. Tuoreella ranskalaisella teknologiayrityksellä on
kansainvälinen1 yksinoikeudellinen lisenssi Nokia-tuotemerkittyjen kannettavien tietokoneiden valmistamiseen.

VAIHEITTAINEN
KAUPALLINEN JULKAISU
VUODEN 2022 AIKANA
OFF Global suunnittelee vaiheittaista kaupallista
julkaisua, joten Nokia PureBook -kannettavien valikoima
tulee markkinoille ensin seuraavilla alueilla: LänsiEurooppa, Pohjois-Afrikka, Thaimaa ja Kanada. Vuoden
2022 loppuun mennessä maita2 on yhteensä 22. Nokia
PureBook Pro on valikoiman ensimmäinen kannettava
tietokone, ja se julkistetaan juuri ennen Mobile World
Congress -tapahtumaa. Kaupallinen julkaisu seuraa
tulevien kuukausien aikana. OFF Global aikoo investoida
markkinointikampanjaan, joka tukee tuotejulkaisua ja
alkaa huhtikuun aikana Nokian kannettavien tietokoneiden
myynnin alkamisen yhteydessä.
OFF Global toteuttaa ja kehittää uudet Nokia-tuotemerkin
kannettavat tietokoneet ja on vastuussa niiden
tuotannosta, myynnistä, markkinoilletulostrategiasta,
kuluttajavalvonnasta ja myynnin jälkeisestä tuesta.
Tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä Lontoossa, San
Franciscossa ja Suomessa sijaitsevien Nokia-tiimien
kanssa, jotta voimme varmistaa, että Nokia-tuotemerkityt
tuotteet täyttävät odotetut laatu- ja suorituskykytasot.
Uusien Nokia-tuotemerkin kannettavien tietokoneiden
muotoilu korostaa kestävyyttä, laatua ja toiminnallisuutta,
jotka ovat osa Nokia-tuotemerkin hyvää mainetta.

“Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saimme tämän kansainvälisen lisenssin Nokian kaltaiselta tunnetulta tuotemerkiltä.
OFF Globalilla on paljon kokemusta kuluttajille tarkoitettujen teknologiatuotteiden muotoilusta ja kehityksestä, ja
aiomme hyödyntää sitä uusien Nokia-tuotemerkin kannettavien tietokoneiden toteuttamisessa.
Pandemia vaikuttaa tapaan, jolla elämme, työskentelemme, matkustamme ja olemme yhteydessä muihin ihmisiin.
Kannettavista tietokoneista on tullut päivittäisiä kumppaneitamme. Tavoitteenamme on tarjota kannettavien
tietokoneiden valikoima, joka vastaa kuluttajien tarpeisiin, mahdollistamalla tuottavuutta, käyttömukavuutta ja
hyvää muotoilua maltilliseen hintaan.
Julkistammekin tänään ylpeinä uuden lippulaivamme: Nokia PureBook Pro -tietokoneen.
Sen kaupallinen julkaisu tapahtuu seuraavien kuukausien aikana, ja uskomme, että myös muut tuotteemme tekevät
vaikutuksen käyttäjiin. Tavoitteemme on saavuttaa merkittävän toimijan asema julkaisualueillamme vuoden 2022
aikana aloitustason ja keskitason markkinasegmenteillä.”
David Garcia
OFF Globalin toimitusjohtaja

“Uskomme Nokialla, että teknologian on tarkoitus parantaa ihmisten elämää. Kannettavat tietokoneet ovat nykyään
keskeinen tapa pitää yhteyttä, oppia ja tuoda ihmiset yhteen yhteisten hetkien kautta. Olemme ylpeitä siitä, että OFF Global
on saanut Nokia-tuotemerkin kannettavien tietokoneiden lisenssin Länsi-Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Thaimaassa ja
Kanadassa. OFF Global on todistanut kykynsä tuotekehityksen ja jakelumahdollisuuksien osalta, ja toimittaa laadukkaita ja
teknisesti kehittyneitä laitteita kilpailukykyisin hinnoin.”
Vipul Mehotra
Nokia-tuotemerkkikumppanuuksien varatoimitusjohtaja

OFF GLOBAL,
ON UUSI RANSKALAINEN TEKNOLOGIA-ALAN TEKIJÄ
OFF Globalin päätoimisto sijaitsee Ranskan Lyonissa.
Se on itsenäinen yritys, joka aloitti toimintansa vuonna
2020. Yrityksen tavoitteena on johtaa Nokia-tuotemerkin
kannettavien tietokoneiden lisensointia kansainvälisesti.
Ranskalaisyritys
luottaa
tiiminsä
kansainväliseen
asiantuntijuuteen muotoilun ja elektroniikkatuotteiden
jakelun osalta. OFF Globalin toimitusjohtajalla ja
myyntijohtajalla David Garcialla on 25 vuoden kokemus
liiketoiminnan kehittämisen ja yritysjohdon alalta.

Liiketoimintastrategian, markkinoinnin ja tuotekehityksen
johtajina toimivat Laurent Devos (markkinointijohtaja),
Julien De Prins (tuotejohtaja) ja Jonathan Fearn
(toimintajohtaja). Heillä on kokemusta yrittäjinä
toimimisesta Aasiassa vuodesta 2009 alkaen, mikä auttaa
heitä varmasti myös näissä tehtävissä.

MONIPUOLINEN KANNETTAVA NOKIA
PUREBOOK PRO -TIETOKONE YHDISTÄÄ
YKSINKERTAISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN
Barcelona, 24.2.2022 – Ranskalainen start-up-yritys OFF Global ilmoitti tänään lisenssisopimuksesta Nokian kanssa,
ja julkistaa sen myötä myös uuden Nokia PureBook Pro -kannettavan tietokoneen. Se on Nokia PureBook -sarjan
ensimmäinen tuote, joka on kehitetty ja suunniteltu osana Nokian tuotemerkkiä. Nokia PureBook Pro -tietokoneiden
Full HD -näyttö, 12. sukupolven Intel i3 -suoritin ja tyylikäs muotoilu tekevät niistä täydellisen niin henkilökohtaiseen
kuin ammattilaiskäyttöönkin kaikille, jotka kaipaavat helppokäyttöistä ja hinnaltaan maltillista mutta suorituskykyistä
vaihtoehtoa.
Nokia PureBook Pro on todellinen hybridilaite: se on monipuolinen kannettava tietokone, joka yhdistää saumattomasti
työn, vapaa-ajan ja viihteen tarpeet yksinkertaisen ja helposti soljuvan käyttökokemuksen avulla, hinta alkaen 699 €.

YKSINKERTAISTA TUOTTAVUUTTA
Nokia PureBook Pro -tietokoneessa on 12. sukupolven Intel
Core i3 -suoritin, jonka suorituskyky on jopa 30 % parempi
kuin 11. sukupolven suorittimen. Sen teho riittää siis lähes
mihin tahansa. Nokia PureBook Pro sopii luovuuden
valloilleen päästämiseen niin nuorten opiskelijoiden,
kiireisten ammattilaisten kuin kotona työskentelevienkin
tapauksessa.
Suorittimen tukena on 8 Gt DDR4 RAM -muistia,
joka mahdollistaa monien tehtävien samanaikaisen
suorittamisen, sekä 512 Gt:n SSD-kiintolevy, jonka ansiosta
asiakirjat ja kuvat ovat välittömässä käytössä. Tiedonsiirto
on saumatonta kiintolevyn 3300 Mt/s:n lukunopeuden
ja 2200 Mt/s:n kirjoitusnopeuden ansiosta. Tietokoneen
tallennustilaa voi myös laajentaa microSD-portin kautta,
ja jos lisätilalle on edelleenkin tarvetta, kiintolevy voidaan

vaihtaa helposti: Nokia PureBook Pro on tarkoitettu
pitkäkestoiseen käyttöön.
15,6-tuumaisessa Nokia PureBook Pro -tietokoneessa
on 57 wattitunnin akku, jonka voi ladata nopeasti USB-Cportin kautta. Lataus 60 %:iin kestää vain 30 minuuttia.
Täydellinen kokouksiin tai viime hetken latausta varten
ennen matkaa.
Tietokoneissa on uusin Microsoft Windows 11
-käyttöjärjestelmä, joka sopii sekä työ- että vapaaaikakäyttöön yksinkertaisen ja intuitiivisen käyttöliittymän
ansiosta. Säännölliset Windows-päivitykset pitävät
käyttökokemuksen aina käytännöllisenä ja turvallisena.

YKSINKERTAISTA MUKAVUUTTA
Videokokouksista sarjojen tai elokuvien suoratoistoon: Nokia PureBook Pro on täydellinen kumppani tavalliseen
elämään.
Suuri 15,6-tuumainen Full HD -näyttö (1920x1080 pikseliä)
ja heijastuksia estävä paneelikäsittely tekee Nokia
PureBook Pro -tietokoneesta hyvän ratkaisun väsyneille
silmille. 2 MP:n teräväpiirtokamera varmistaa terävän
kuvan, mahdollistaen korkealaatuiset videokokoukset.

Ulkoiselle äänilähteelle ei myöskään ole tarvetta. Nokia
PureBook Pro -tietokoneessa on neljä kaiutinta (kaksi
sivulla ja kaksi alla), jotka takaavat ensiluokkaisen
äänenlaadun
niin
videokokouksiin,
erinomaisiin
elokuvailtoihin kuin musiikin kuunteluunkin.

Suuri kosketuslevy tekee sovellusten välillä vaihtamisesta
helppoa, ja taustavalaistu näppäimistö helpottaa
työskentelyä hämärissä olosuhteissa. Nokia PureBook Pro
-tietokoneen sormenjälkitunnistus, joka on yhteensopiva
Windows Hellon kanssa, lisää laitteen turvallisuutta.

Jotkut käyttäjät kaipaavat varmasti suurempaa
työaluetta, joten Nokia PureBook Pro on saatavilla
myös 17,3-tuumaisena versiona. Tässä versiossa on
numeronäppäimistö ja enemmän työtilaa.

YKSINKERTAISTA
KAUNEUTTA
Kannettava PureBook Pro -tietokone yhdistää suuren
ja helppokäyttöisen työalueen ohueen, tyylikkääseen
muotoiluun, joka saa inspiraationsa Nokian tuotemerkin
pohjoismaisesta historiasta.
Näytössä on kulmikkaat reunat, jotka yhdistyvät sulavasti
näppäimistön pyöristettyihin osiin: tämä tietokone on
sekä tyylikäs että käytännöllinen. Nokia PureBook Pro
-tietokoneen pinta on alumiinia, joten se kestää arkielämän
haasteet upeasta ulkomuodosta tinkimättä.
15,6-tuumaisen Nokia PureBook Pro -tietokoneen
paksuus on 19,05 mm ja paino 1,7 kg. 17,3-tuumaisen
version paksuus on 19,6 mm ja paino 2,5 kg. Molemmat
sopivatkin täydellisesti kokonsa ja mukavuutensa puolesta
pidempiinkin työistuntoihin.
Nokia PureBook Pro -tietokoneessa on myös täydet
liitäntämahdollisuudet:
kaksi
USB-C-latausja
synkronointiporttia, USB 3.2 -portti, microSD-kortinlukija
sekä kuuloke- ja Bluetooth 5.0 -liitännät, joten voit yhdistää
tietokoneeseen helposti kaikki muut laitteesi. WiFi 5
varmistaa nopean Internet-yhteyden aina ja kaikkialla.

TEKNISET TIEDOT
Näyttö

Resoluutio FHD 1920 x 1080
Paneelin tyyppi IPS
Häikäisemätön Kyllä

Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä Windows 11
Prosessori Intel® Core™ i3-1220P
RAM 8 GB DDR4

Tallennustila

SSD 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
Lisätallennustila Micro SD

Verkko ja Yhdistäminen
WLAN-yhteys WiFi 5
Bluetooth versio BT 5.0
USB-tyyppi USB 3.2

Rakenteelliset Ominaisuudet
Paino 1,7 kg
Paksuus 19,05 mm
Leveys 358 mm
Pituus 237 mm

Akku

Akun kesto Jopa 10 tuntia
Akun teho 57 Wh

HINTA JA SAATAVUUS
Kannettavat Nokia PureBook Pro -tietokoneet ovat saatavilla kahtena eri versiona, ja ne tulevat myyntiin vuoden 2022
toisella neljänneksellä valituilla jälleenmyyjillä:
15,6-tuumainen Nokia PureBook Pro: alkaen 699 €
17,3-tuumainen Nokia PureBook Pro: alkaen 799 €.
Muut valikoiman mallit julkaistaan vuoden 2022 aikana.

1

Pois lukien Intia.
	Vaiheen 1 maat: Ranska, Belgia, Suomi, Tanska, Ruotsi, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Saksa, Irlanti, Italia, Puola, Portugali, Espanja, Norja, Islanti, Yhdistynyt
kuningaskunta, Sveitsi, Marokko, Tunisia, Kanada ja Thaimaa
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TIETOJA OFF GLOBALISTA
OFF Globalin päätoimisto sijaitsee Ranskan Lyonissa. Tämä itsenäinen yritys perustettiin vuonna 2020 kehittämään, tuottamaan ja
myymään Nokia-tuotemerkin kannettavia tietokoneita Nokian myöntämän kansainvälisen ja yksinoikeudellisen tuotemerkkilisenssin
myötä. OFF Global on OFF Financière et Participations -investointiyhtiön tytäryhtiö.
Nokia on Nokia Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
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