
 

 

 

DYNABOOK ZAPOWIADA SWÓJ NAJLŻEJSZY NOTEBOOK 

Z MATRYCĄ 13,3” I PROCESORAMI INTEL® DZIESIĄTEJ 

GENERACJI - PORTÉGÉ X30L-G 

 Wyjątkowe połączenie mobilności i wydajności ważące jedynie 870 g* 

poddano testom MIL-STD 810G  

 Urządzenia stworzone dla nowoczesnych mobilnych profesjonalistów, 

zapewniają łączność, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania  

 

7 stycznia 2020 r. – Dynabook Europe GmbH zapowiada Portégé X30L-G, swój najlżejszy, 

w pełni wyposażony 13,3” laptop z procesorami Intel® dziesiątej generacji. Urządzenie 

stworzone dla mobilności – ważące jedynie 870 g* – z licznymi rozwiązaniami 

zwiększającymi możliwości połączeń, wydajność, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania 

spełnia wymogi standardu Microsoft Modern Device. 

 

Portégé X30L-G stworzono z myślą o zapewnieniu profesjonalistom komfortu pracy 

tak w biurze, jak i poza nim. Jego obudowa ze stopu magnezu jest wyjątkowo lekka 

i twarda. Odporność urządzenia na zmiennie czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura 

i wilgotność oraz upadki potwierdziły testy MIL-STD-810G. Stworzony przez Sharp 

nieodblaskowy 13-calowy ekran IGZO FHD LCD zapewnia wysoką jasność 470 nit przy 

mniejszym zużyciu energii porównywalnym do standardowego monitora LCD. Połącznie 

baterii działającej na jednym ładowaniu14,5* godziny (z ekranem IGZO) i funkcji 

szybkiego ładowania, zapewniającej 4 godziny pracy po podłączeniu do prądu na jedyne 

30 minut, sprawia, iż użytkownik Portégé X30L-G może spokojnie pracować w każdym 

miejscu. 

 

Lekki i wydajny 

Laptop dynabook Portégé X30L-G jest lekki i kompaktowy, ale także niezawodny.  

Najnowsze procesory Intel Core™ dziesiątej generacji i szeroki wybór dysków SSD z SATA, 

PCle oraz Intel® Optane zapewniają szybką i wydajną pracę. Czytnik kart Micro SD daje 

więcej możliwości przechowywania danych, a szybka pamięć DDR4 RAM sprawia, 

że urządzenie z łatwością sprosta wymaganiom dzisiejszych aplikacji biznesowych. 

 

 



 

 

 

„Premiera Portégé X30L-G pokazuje, że opracowując kolejne urządzenia, pamiętamy 

o potrzebach współczesnego biznesu. Nasz najnowszy laptop jest dowodem, 

że inżynierowie Dynabook potrafią zmieścić potężne biznesowe komponenty 

w niewielkim urządzeniu. Z dumą tworzymy następną generację lekkich komputerów” – 

powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. 

 

Łączność i bezpieczeństwo przede wszystkim 

Urządzenie korzysta z szerokiej gamy opcji połączeń sieciowych i peryferyjnych. Port 

USB Typu-C umożliwia ładowanie, podłączanie do ekranów lub przesyłanie danych 

za pomocą jednego połączenia. Mimo ultrasmukłej konstrukcji, Portégé X30L-G 

jest wyposażony w pełnowymiarowy port HDMI i 2 porty USB 3.0. 

Opcjonalna stacja dokująca USB-C jednym kliknięciem połączy się z laptopem, 

minimalizując liczbę kabli i zapewniając szybki dostęp do urządzeń peryferyjnych.  

Najnowszy moduł Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 WiFi zapewnia większą prędkość 

i przepustowość, a port Gigabit-LAN łatwy i szybki dostęp do zasobów sieciowych 

w biurze. 

 

Dla każdej firmy bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Portégé X30L-G jest bardzo 

bezpiecznym i łatwym w zarządzaniu urządzeniem, by chronić przedsiębiorstwo 

przed cyberatakami wykorzystującymi słabości sprzętowe. W celu zabezpieczenia 

przed nieuprawnionym dostępem do cennych biznesowych danych, urządzenie 

wyposażone jest w funkcje rozpoznawania twarzy i linii papilarnych przy pomocy 

Windows Hello i Intel Authenticate. Inne komponenty, takie jak Trusted Platform Module 

2.0 (TPM) i autorski BIOS Dynabook zapewniają kolejną linię ochrony. 

 

Dynabook Portégé X30L-G będzie dostępny w połowie lutego 2020 roku.  

 

*W zależności od konfiguracji. 

  



 

 

 

### 

Dodatkowe informacje 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, śledzenia bloga, Twittera i profilu LinkedIn. 

Więcej informacji na temat firmy dostępnych jest pod adresem http://pl.dynabook.com 

 

Dynabook Inc. 

Od ponad 30 lat laptopy i technologie Toshiba wyznaczają standardy innowacji, jakości 

i niezawodności. Teraz, wraz z większościowym udziałowcem Sharp Corporation, firma 

Dynabook Inc. kontynuuje tę tradycję zapewniając rozwiązania i usługi wspierające klientów 

oraz partnerów firmy w realizacji ich celów.  

 

http://pl.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://emea.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://twitter.com/dynabookuk
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/

