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Dynabook tillkännager Portégé X40L-K,  

den perfekta följeslagaren för hybridarbete 

 

• Portégé X40L-K är speciellt konstruerad för mobilitet och prestanda, och 
levererar förstklassiga funktioner tillsammans med en elegant design 
• Integreras utan ansträngning i dagens hybrida arbetsmiljö 

 
21 juni 2022, Neuss, Tyskland – Idag tillkännager Dynabook Europe GmbH Portégé 
X40L-K, en förlängning av dess premium X-serie, elegant designad för att leverera en 
sömlös användarupplevelse i den hybrida arbetsvärlden. Portégé X40L-K levererar en rad 
exceptionella funktioner förpackade i en ultratunn design som utan ansträngning möter 
de krav som förknippas med flexibelt arbete. 
 
– Arbetslivet har förändrats i grunden och permanent, och det är nu viktigare än någonsin 
att enheter tillåter anställda att samarbeta, ansluta och sömlöst växla mellan den fysiska 
världen och onlinevärlden. Utöver det tror vi att anställda måste känna sig erkända och 
uppskattade av sina arbetsgivare. Genom att utrusta individer med denna fantastiska och 
högpresterande enhet kan organisationer förbättra produktionen och motivationen inom 
sina team, säger Damian Jaume, VD för Dynabook Europe GmbH. 
 
Vackert designad för att stötta mobilt arbete 
Portégé X40L-K integreras enkelt i livet på språng. Den är superkompakt, väger endast 1 
kg* och är 15,9 mm tunn. Med en fingeravtrycksläsare i strömknappen kan användare 
börja arbeta på några sekunder, vilket ger ökad hastighet och smidighet till arbetsdagen. 
Utrustad med en ultratunn ram som maximerar skärmkapaciteten, kan användare dra 
nytta av produktivitetsfördelarna med en 14-tums skärm med ett bildförhållande på 16:10 
på en storlek jämförbar med andra 13-tumsenheter på marknaden. En stor klickplatta på 
109,6 x 85,6 mm möjliggör också ökad noggrannhet och komfort. 
 
Inkapslad i ett Dark Tech Blue magnesiumchassi, levererar Portégé X40L-K både 
exceptionell design och praktisk nytta. Till exempel erbjuder det bakgrundsbelysta 
tangentbordet många praktiska fördelar – dess stora spillsäkra tangenter är sänkta för att 
undvika märken på skärmen, och dedikerade tangenter ger enkel åtkomst till 
videokonferensfunktioner – samtidigt som de är tilltalande för ögat tack vare dess 
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färgmatchade mörkblå nyans. 
 
Kraven som ställs när man arbetar på resande fot utgör inga problem för Portégé X40L-
K. Rigorösa MIL STD 810H-tester visar dess robusthet mot fall, extrema temperaturer, 
stötar, vibrationer och andra tuffa förhållanden. Som ett bevis på Dynabooks pågående 
engagemang för kundnöjdhet är enheten berättigad till den unika Dynabook Reliability 
Guarantee, där kunder får en gratis reparation och full återbetalning om deras enhet går 
sönder inom den ettåriga garantiperioden.** 
 
Audiovisuella funktioner som förbättrar användarupplevelsen och säkerheten 
Portégé X40L-K svarar mot kraven för mobilt arbete med audiovisuella verktyg med 
inbyggd AI. Utrustad med fyra premium-stereohögtalare med Dolby Atmos-ljud, 
levererar enheten kraftfulla ljudfunktioner för sin storlek. 360-graders dual-array-
mikrofoner gör att röster kan plockas upp rundstrålande med lika stor förstärkning från 
alla håll, vilket ger användaren möjlighet att vandra omkring fritt i ett rum eller fungera 
som navet för konferenssamtal med flera personer. Ljud och visuell AI-funktionalitet 
minimerar störningar och förbättrar affärsmöten som äger rum i utmanande miljöer. AI 
Noise Reduction förbättrar den övergripande samtalskvaliteten och isolerar och filtrerar 
bort bakgrundsljud för att säkerställa att deltagarna kan höras tydligt och utan 
ansträngning. Samtidigt levererar AI-kameran ljuskorrigering, bakgrundsoskärpa och 
face framing oavsett vilken konferensplattform som används. 
 
I situationer där arbetare behöver använda sin enhet under långa perioder hjälper Portégé 
X40L-K:s Eyesafe-certifierade display till att skydda dem genom att minska mängden blått 
ljus samtidigt som de behåller livfulla färger. 
 
Premiumprestanda, överlägsen anslutning 
När det kommer till prestanda gör Portégé X40L-K ingen besviken. Konstruerad för att 
överträffa Intels krävande Evo-klassificering, drivs enheten av den senaste 12:e 
generationens Intel Core-processorer tillsammans med upp till 32 GB dubbelkanals 
LPDDR5-minne som körs på 4800MHz, för att hantera de mest intensiva uppgifterna på 
ett företag. Samtidigt ger ultrasnabba PCIe Gen4 SSD-enheter på upp till 1 TB gott om 
lagringsutrymme, och ett 4-cellers 65Wh-batteri ger imponerande upp till 11 timmars 
batteritid, vilket enkelt förser användare med energi under en hel arbetsdag. 
 
En rad portar och anslutningsmöjligheter rustar enheten fullt ut för hybridarbete. Två 
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USB-C-portar med Thunderbolt 4-kapacitet stöder dataöverföring, strömförsörjning och 
display. Dessutom är två USB 3.2 Typ A- och en HDMI 2.0-portar, Gigabit LAN, ett externt 
hörlurs-/mikrofonuttag och en micro-SD-kortplats alla smart inpassade i denna slimmade 
enhet. Wi-Fi 6E, såväl som valfri LTE, ger anslutning som gör att man kan arbeta var man 
än befinner sig i världen. 
 
Kompromisslös säkerhet 
Med säkerhet högt prioriterat i organisationer idag, uppfyller Portégé X40L-K enkelt 
Microsofts krav på Secured-core-enheter. Användare kan vara säkra på att deras känsliga 
information skyddas med en biometrisk fingeravtrycksläsare integrerad i strömknappen, 
kombinerat med valfri ansiktsautentisering. Utrustad med en plats för säkerhetslås och 
skjutreglage för webbkameraslutare, ger enheten också extra sekretessalternativ. 
 
Portégé X40L-K kommer att finnas tillgänglig från augusti 2022. För mer information om 
Dynabook-sortimentet besök: https://se.dynabook.com/laptops/Portégé/ 
 
 
* Beroende på konfiguration. 

** Endast tillgängligt på utvalda marknader. Särskilda villkor gäller. 

 
-ENDS- 

 
Presskontakt  
Madelene Kornfehl  
Cloudberry Communications  
madelene@cloudberry.se  
070–658 58 85  
  
Besök oss Online  
Besök vår webbplats för den senaste produktinformationen och vår blogg för mer 
information. Eller kontakta oss via Twitter och Linkedin.  
  
Om Dynabook Inc.  
I mer än 30 år har Toshibas laptops och teknik satt nya standarder för innovation, kvalitet 
och pålitlighet. Nu majoritetsägt av Sharp Corporation, fortsätter Dynabook Inc. i denna 
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tradition för att leverera värde och service som hjälper våra partners och kunder att nå 
sina mål. För mer information, besök se.dynabook.com.  
 


