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Dynabook zapowiada wprowadzenie do serii premium Portégé 

urządzeń z procesorami Intel® Core™ dwunastej generacji  

 

 Stworzone do pracy hybrydowej urządzenia z jeszcze szybszymi procesorami  

 Nowa stacja dokująca Thunderbolt 4 Dock uzupełnia serię  

 

3 marca 2022 r. – Dynabook Europe zapowiada urządzenia – Portégé X30W-K 

i Portégé X30L-K.  

 

Konwertowalny laptop Portégé X30W-K o przekątnej ekranu 13,3 cala waży jedynie 

979 g*. Portégé X30L-K zawiera nowoczesny zestaw narzędzi w smukłej i lekkiej 

obudowie. Obudowa obu urządzeń wykonana jest ze stopu magnezu, co zapewnia 

idealną równowagę między trwałością, lekkością i wytrzymałością. 

 

Oba modele są wyposażone w system Windows 11 Pro i najnowsze procesory 

Intel® Core™ dwunastej generacji, nawet i7, o mocy znamionowej 28 W.  

Portégé X30W-K oferuje wydajne opcje pamięci i przechowywania, w tym do 32 GB 

dwukanałowej pamięci LPDDR5 o częstotliwości 5200 MHz oraz ultraszybkie dyski SSD 

PCIe Gen4 (o pojemności do 1 TB). X30L-K, ważący 904 g*, oferuje do 32 GB 

dwukanałowej pamięci LPDDR5 4800 MHz w połączeniu z ultraszybką pamięcią masową 

PCIe Gen4 SSD (do 1 TB), aby zapewnić ciągłe działanie aplikacji biznesowych intensywnie 

przetwarzających dane z dużą szybkością. Grafika Intel® Iris® Xe zapewnia wysoki 

poziom wydajności, tradycyjnie kojarzony z grafiką dedykowaną. 

 

Doskonały towarzysz w podróży 

Po naładowaniu baterii Model X30W-K może nieprzerwanie pracować nawet 13¹ godzin, 

a model X30L-K 11¹ godzin. Dodatkowo, funkcja szybkiego ładowania pozwala 

naładować 40% procent baterii w zaledwie 30 minut - co wystarcza na większość dnia 

pracy. Dzięki biometrycznemu rozpoznawaniu twarzy i odcisków palców urządzenie 

można odblokować w mniej niż sekundę. 

 

Ulepszony dźwięk i obraz 

Nowe, hybrydowe modele pracy oznaczają, że wielu pracowników spędza coraz więcej 

czasu na spotkaniach online. Nowy model X30W-K zapewnia wysokiej jakości dźwięk 

dzięki głośnikom Harman Kardon i systemowi Dolby Atmos, a zakłócenia powodowane 

przez odgłosy z otoczenia minimalizuje dzięki redukującym je podwójnym mikrofonom 



 

2 

 

i wspomaganej sztuczną inteligencją redukcji szumów. Kamera internetowa 

do wideokonferencji oraz dodatkowy aparat o rozdzielczości 8 MP z powłoką 

antyrefleksyjną, zapewniają użytkownikom wrażenie spotkania w cztery oczy, niezależnie 

od miejsca, z którego się łączą. 

 

„Nasza seria laptopów premium Portégé X zapewnia najlepsze rozwiązania 

w komputerach przenośnych”, powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe 

GmbH. „Żyjemy w świecie stałej dostępności online. Zmieniające się od czasu wybuchu 

pandemii wymagania sprawiają, że użytkownicy laptopów potrzebują urządzeń, które 

dotrzymają im kroku i ułatwią życie” - dodał. 

 

Nowy design 

Wykonane ze stopu magnezu obudowy obu urządzeń, doskonałe łączą wytrzymałość, 

lekkość i trwałość. Wąskie, trójstronne ramki maksymalizują powierzchnię ekranu, 

nie ograniczając przy tym rozmiarów i poręczności. Matowy wyświetlacz dotykowy 

Full HD Sharp IGZO zapewnia wysoką jasność do 400 nitów przy niskim zużyciu energii. 

Dzięki zmianie formatu o 360º, model X30W-K może być używany jako laptop lub tablet, 

natomiast model X30L-K można rozłożyć na płasko. Podświetlana, bezramkowa 

klawiatura, precyzyjny TouchPad i opcjonalny SecurePad z czytnikiem linii papilarnych 

zapewniają wygodną pracę przez cały dzień. 

Ponadto, oba urządzenia zostały poddane rygorystycznym testom MIL STD 810H, 

co dodatkowo potwierdza ich odporność na wyzwania pracy mobilnej. 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Połączenie własnego systemu BIOS oraz uwierzytelniania za pomocą rozpoznawania 

twarzy i odcisków palców, zapewnia silną ochronę przed rosnącym zagrożeniem ze strony 

cyberprzestępców, a przysłona kamery internetowej i gniazdo blokady dodatkowo 

zwiększają bezpieczeństwo. 

 

Bezkompromisowa łączność  

Wraz z przejściem na pracę hybrydową, łączność stała się ważniejsza niż kiedykolwiek, 

a Portégé X30W-K i X30L-K z pewnością ją zapewniają. Każde z tych urządzeń ma w dwa 

porty USB-C z obsługą Thunderbolt 4, dzięki czemu pracownicy mobilni mogą 

równocześnie ładować, przesyłać i łączyć się z siecią. Szybkie i niezawodne połączenie 



 

3 

 

bezprzewodowe, zapewnia technologia Intel® AX211 2x2 Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. 

Model z opcjonalną funkcją LTE będzie dostępny jeszcze w tym roku. 

 

Nowa stacja dokująca Thunderbolt 4  

Nowa stacja dokująca Dynabook Thunderbolt 4 pozwala na wszechstronną i elastyczną 

łączność z najpotrzebniejszymi urządzeniami. Przy użyciu jednego kabla Thunderbolt 4 

można podłączyć cztery monitory 4K - przez 2 x HDMI i 2x Display Port lub przez 

podłączenie monitora USB-C do dodatkowego portu Thunderbolt 4 DFP. Urządzenie 

oferuje rozdzielczość pojedynczego wideo do 8K, prędkość transferu do 8 x większą 

niż USB3.2 pierwszej generacji (40 Gb/s) oraz możliwość szybkiego ładowania do 90 W. 

 

Urządzenia Portégé X30W-K i X30L-K oraz stacja dokująca Thunderbolt 4 pojawią się 

na światowych rynkach w kwietniu 2022 r. Więcej informacji na temat Dynabook można 

znaleźć pod adresem https://pl.dynabook.com/laptops/portege 

 

* w zależności od konfiguracji 

¹ MobileMark™ 2018. 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 

 

Dynabook Inc. 

Przez ponad 30 lat laptopy i technologie firmy Toshiba wyznaczały standardy innowacyjności, 

jakości i niezawodności. Dynabook Inc, spółka zależna należąca do firmy Sharp Corporation, 

od 2020 roku kontynuuje tę tradycję, dostarczając rozwiązania i usługi, które wspierają 

naszych partnerów i klientów w osiąganiu ich celów. Dzisiejsza linia produktów Dynabook 

dla biznesu obejmuje urządzenia mobilne, usługi, rozwiązania i akcesoria dla każdego 

pracownika. 

 

Więcej informacji: https://pl.emea.dynabook.com/ 

Kontakt dla mediów 

Karina Sękowska 

karina@prcontext.pl 

 

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

