
LAPTOPY DYNABOOK KLASY PREMIUM Z PROCESORAMI 

INTEL® JEDENASTEJ GENERACJI 

• 13,3”Portégé X30L-J - wydajne 28W procesory w lekkim urządzeniu

• 14” Portégé X40-J - najnowsze technologie Intel® i design dostosowany do ery

pracy zdalnej 

27 października 2020 r. – Dynabook Europe GmbH wprowadza dwa nowe biznesowe 

laptopy do swojej serii klasy premium - ważący jedynie 906 g Portégé X30L-J oraz Portégé 

X40-J. Oba urządzenia są wyposażone w procesory Intel® Core ™ jedenastej generacji. 

Charakteryzują je: doskonała wydajność, grafika, szybkość reakcji i długi czas pracy na 

baterii oraz lekkie i ultramobilne, ale wytrzymałe obudowy.  

Szybkie i smukłe 

Nowe modele wyposażono w czterordzeniowe procesory Intel® Core™ jedenastej generacji 

wykonane w technologii 10 nm. W tych smukłych i mobilnych urządzeniach znajdziemy także 

procesory i3, i5 i i7 o wysokiej mocy 28 W. Zarówno X30L-J jak i X40-J oferują dwukanałową 

pamięć do 32 GB DDR4 3200 MHz dodatkowo wzmocnioną ultraszybką pamięcią masową 

PCIe SSD (do 1 TB). Oba modele są dostępne z nową grafiką Intel® Iris® Xe zapewniającą 

jakość i komfort pracy dotychczas kojarzone ze specjalistycznymi urządzeniami. 

Piękne i trwałe 

Urządzenia te są pierwszymi wykonanymi według nowego projektu z odświeżonymi kolorami 

i wyglądem obudowy z 3-stronną wąską ramką zwiększającą powierzchnię ekranu. 

Oba laptopy oferują różne opcje ekranów, w tym FHD InCell touch i filtr prywatności. Portégé 

X30L-J może być wyposażony w matowy 13,3” ekran Sharp IGZO FHD o jasności 470NIT 

i niskim zużyciu energii.  

Obrót ekranu o 180 stopni ułatwia prezentowanie wyświetlanych na nim treści, 

a podświetlana bezramkowa klawiatura i szklany panel dotykowy Precision TouchPad 

lub opcjonalny SecurePad z czytnikiem linii papilarnych zapewniają ergonomię użytkowania. 

Nowe urządzenia spełniają wymogi standardu MIL STD 810G – są gotowe do pracy 

w najcięższych warunkach. X30L-J ma lekką obudowę ze stopu magnezu, która zapewnia 

idealną równowagę między wytrzymałością i elastycznością. Oddzielny system chłodzenia 



 

 

 

Airflow utrzymuje oba urządzenia w optymalnych temperaturach, a gumowa podstawa 

podnosi laptopa, aby zapewnić przewiewność, stabilność i wygodę. 

 

Gotowe do drogi 

Oba urządzenia mają imponujący czas pracy na baterii¹ - do 15 godzin w przypadku X30L-J 

i 14 godzin w przypadku X40-J. Ponadto funkcja szybkiego ładowania zapewnia 40% 

naładowania w zaledwie 30 minut. Możliwość natychmiastowego włączenia laptopów skraca 

czas od uruchomienia do działania. 

 

Najnowocześniejsza łączność 

Dzięki szerokiej gamie opcji łączności bezprzewodowej i przewodowej, duet łatwo 

dostosowuje się do każdego środowiska pracy. Każdy z laptopów jest uzbrojony w dwa nowe 

porty USB-C obsługujące Thunderbolt 4, dzięki czemu pracownicy mobilni mogą ładować 

urządzenie, przesyłać dane i łączyć się z siecią równocześnie. Łączność z urządzeniami 

peryferyjnymi zapewniają: pełnowymiarowy port HDMI, 2 porty USB 3.1 typu A oraz gniazdo 

audio 3,5 mm, a gniazdo kart microSD umożliwia korzystanie z przenośnej pamięci. X30L-J 

jest wyposażony również w gniazdo Ethernet RJ45. Oba urządzenia są wyposażone 

w najnowszy moduł Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1. Od początku 2021 roku X30L-J będzie 

może wyposażyć w LTE. 

 

„Dziś chcemy być zawsze dostępni. Zmieniający się styl życia sprawia, że potrzebujemy 

urządzeń, które nie tylko za nim nadążą, ale także nieco je ulepszą” - powiedział Damian 

Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. -„Ta para nowych urządzeń urzeczywistnia wizję 

firmy dynabook dotyczącą ciągłych innowacji, zapewniania użytkownikom wszystkiego, 

czego potrzebują oni do skutecznego działania. Są to pierwsze urządzenia wprowadzone 

na rynek przez dynabook odkąd marka stała się w pełni własnością Sharp Corporation. 

Otwierają one nowy rozdział naszej historii”.  

 

Bezpieczne jak skarbiec 

X30L-J i X40-J dołączają do rosnącej grupy modeli firmy dynabook, które spełniają surowe 

wymagania Microsoft dotyczące urządzeń Secured-core, czyli odpornych na obecne i przyszłe 

cyberzagrożenia. Autorski system BIOS firmy dynabook oraz wyposażenie sprzętowe, 

oprogramowanie i ochrona tożsamości zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo 

już przy pierwszym uruchomieniu laptopa. Oba urządzenia oferują szyfrowanie klasy 

korporacyjnej, sprawne rozpoznawanie twarzy i linii papilarnych oraz osłonę kamery 

internetowej Wyposażono je także w gniazdo blokady zabezpieczającej. Laptopy można 



również skonfigurować za pomocą ekranu FHD privacy umożliwiającego użytkownikowi 

uruchomienie ekranu przy pomocy prostego skrótu klawiaturowego. 

Laptopy Portégé X30L-J i X40-J będą dostępne od listopada 2020 r. Więcej informacji 

na temat urządzeń dynabook można znaleźć pod adresem: 

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

## 

Portégé X30L-J Portégé X40-J 

Wymiary i waga 306 mm x 210 mm x 17,9 mm; od 906 g 323 mm x 220 mm x 17,9 mm; od 1,4 kg 

Procesor Intel® Core™ jedenastej generacji 

i3/i5/i7, Intel® Celeron 

Intel® Core™ jedenastej generacji i3/i5/i7 

Pamięć 2 x DDR4 (3200MHz) – 1 x, do 16 GB 

i 1 x S0-DIMM do 16 GB, szeroki wybór 

SSD PCIe do 1TB 

2 x DDR4 (3200MHz) – 1 x do 16 GB i 1 x 

S0-DIMM do do 16 GB, szeroki wybór SSD 

PCIe do 1TB 

Bateria 4-ogniwowy akumulator 53Wh i do 15

godzin pracy na baterii1 

4-ogniwowy akumulator 53Wh i 14 godzin

pracy na baterii1 

Ekran 13,3” FHD SHARP IGZO o niskim zużyciu 

energii i 470 NIT  

13,3” FHD 400 NIT z funkcją privacy  

13,3” FHD 300 NIT z In-Cell touch 

13,3” HD 220 NIT  

14,0” FHD 400 NIT z funkcją privacy 

14,0” FHD 300 NIT z In-Cell touch 

14,0” FHD 250 NIT 

Peryferia 2 x USB Typu-C w/ Thunderbolt 4, 2 x 

USB 3.1 Typu-A, 1 x HDMI 2.0, 1 x RJ45 

2x USB Typu-C w/ Thunderbolt 4, 2 x USB 

3.1 Typu-A, 1 x HDMI 1.4 

Łączność 

bezprzewodowa 

Intel AX WiFi 6 i Bluetooth 5.1 Intel AX WiFi 6 i Bluetooth 5.1 

Kamera 0,9MP HD lub FA z przesłoną 0,9MP HD lub FA z przesłoną 

Obudowa Ze stopu magnezu 

(MIL STD 810G) 

Ze stopu aluminium 

(MIL STD 810G) 

Obrót ekranu 180 stopni 180 stopni 

¹MobileMark™ 2014 z Windows 10. MobileMark jest znakiem towarowym of 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. 

Wcześniej działająca jako Toshiba Client Solutions Co. Ltd, firma Dynabook Inc jest obecnie 

w całości własnością Sharp Corporation. Dynabook Inc kontynuuje ponad 30-letnią tradycję 

zapewniając rozwiązania i usługi wspierające klientów oraz partnerów firmy w realizacji 

ich celów. 

 

Kontakt dla mediów 

Joanna Stebel  

joanna@stebelikropka.pl  

 

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

