
 

 

 

DYNABOOK ODŚWIEŻA SERIĘ PORTÉGÉ X  

NAJNOWSZYMI PROCESORAMI Intel® CORE™ 

I ZABEZPIECZENIAMI 

 Trzy lekkie, smukłe i bardzo wydajne laptopy  

 Portégé X30-G, Portégé X40-G i Portégé X50-G wzbogacone procesorami Intel®Core™ 

dziesiątej generacji, opcjonalnie vPro™, Wi-Fi 6 i nowymi rozwiązaniami chroniącymi 

prywatność 

 Odświeżona seria spełnia wymagania Microsoft Secured-core PC  

 

13 maja 2020 r. – Dynabook Europe GmbH zapowiada odświeżoną serię Portégé X 

reprezentowaną przez 13,3-calowy Portégé X30-G, 14-calowy Portégé X40-G i 15,6-

calowy Portégé X50-G¹. Pełna oferta laptopów biznesowych napędzanych procesorami 

Intel® dziesiątej generacji zapewnia najwyższą wydajność i zabezpieczenia dopasowane 

do potrzeb nowoczesnych mobilnych profesjonalistów.  

 

Bezpieczeństwo i moc 

Każde z urządzeń serii Portégé X tworzono z myślą o zapewnieniu wydajności 

i bezpieczeństwa. Opcjonalna konfiguracja z technologią vPro™² zwiększa wydajność, 

możliwości zarządzania i zabezpieczania laptopów.  Rozumiejąc potrzebę uważnego 

korzystania z kamerki internetowej, dynabook udostępnia jej przesłonę we wszystkich 

urządzeniach serii. Dodatkowo, model X40-G wyposażono w nową technologię, która zawęża 

pole widzenia wyświetlacza i jednym naciśnięciem klawisza chroni użytkownika 

przed podglądaniem ekranu przez niepowołane osoby. 

 

Wbudowane zabezpieczenia spełniają wymogi Microsoft Windows 10 Secured-core PC 

włączając w nie autorski BIOS dynabook i TPM 2.0 oraz opcjonalny czytnik kart inteligentnych. 

Przed nieuprawnionym dostępem dane użytkownika chroni biometryczne potwierdzanie 

tożsamości wykorzystujące rozpoznawanie twarzy za pośrednictwem zintegrowanej kamery 

podczerwieni i Windows Hello oraz wbudowany SecurePad™z czytnikiem linii papilarnych. 

 

Znakomitym wsparciem dla najnowszych procesorów jest gama rozwiązań pamięci 

i przechowywania danych takich jak SSD z szybkim PCle i Intel® Optane. 

 



 

 

 

Stworzone dla mobilności 

Laptopy serii Portégé X są wypełnione najnowocześniejszymi rozwiązaniami, ale również 

mobilne i piękne. Wszystkie trzy urządzenia są dopracowane, smukłe i lekkie - poczynając od 

ważącego 1,05 kg² 13,3-calowego Portégé X30-G, przez 14-calowy Portégé X40-G o wadze 

1,25 kg², a kończąc na Portégé X50-G, który przy 15,6 calach waży jedynie 1,42 kg². Wszystkie 

mają solidną obudowę o strukturze plastra miodu wykonaną ze stopu magnezu i zostały 

poddane testom wytrzymałości o wojskowych standardach. 

Urządzenia pracują na jednym ładowaniu baterii od 14,5 do 18,5 godziny³, a czas ten może 

zostać wydłużony dzięki funkcji Quick Charge. 

 

Łączność 

Wszystkie trzy laptopy wyposażono w pełen zakres rozwiązań łączności. Wi-Fi 6®zwiększa 

przepustowość i szybkość połączeń, a dwa porty USB-3 ze złączem Thunderbolt™ 3 

zapewniają możliwość kolejnych połączeń. Opcjonalne stacje dokujące Thunderbolt™ 3 

i USB-C™ Dock pozwalają na wprowadzenie dodatkowych urządzeń peryferyjnych.  

 

„Z dumą prezentujemy odświeżoną serię Portégé X, uzupełnioną o 14 i 15-calowy model” – 

powiedział Damian Jaume, dyrektor zarządzający Dynabook Europe GmbH. –„Doskonale 

rozumiemy, jak ważne dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we właściwe rozwiązania 

zwłaszcza w czasach rosnącego zainteresowania zdalną pracą. Dlatego stworzyliśmy serię 

trzech bezpiecznych i wydajnych laptopów”. 

 

Seria będzie dostępna już w czerwcu 2020. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 

https://pl.dynabook.com/generic/business-homepage/ 

 

¹Portégé X40-G to odświeżony model Tecra X40-F, a Portégé X50-G Tecra X50-F 

²W zależności od modelu 

³Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark jest znakiem towarowym Business Applications 

Performance Corporation 

 

### 

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 

 

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


 

 

 

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.  

 

Kontakt dla mediów 

Joanna Stebel 

joanna@stebelikropka.pl 

 

 


