
 

1 

 

Dynabook tillkännager nya 12:e generationens Intel Core-

processorer till premiumenheterna i Portégé-familjen 

 

• Enheter designade för hybridarbete har nu uppgraderats med ännu snabbare 

processorteknik 

• Ny Thunderbolt 4-docka kompletterar tillbehörsserien 

 

3 mars 2022, Neuss, Tyskland – Idag tillkännager Dynabook Europe två nya enheter - 

Portégé X30W-K och Portégé X30L-K, båda med reflexfria 13,3-tumsskärmar. 

 

Portégé X30W-K är en omvandlingsbar laptop som väger från 979 gram*. Portégé X30L-

K ger en komplett och samtidigt tunn och lätt verktygsuppsättning för den moderna 

mobila arbetaren. Ett separerat Airflow-kylsystem ger enheterna optimala temperaturer, 

och en gummilist höjer den bärbara datorn för att erbjuda effektivare kylning, stabilitet 

och komfort. 

 

Oöverträffad snabbhet och smidighet 

De två modellerna kommer med Windows 11 Pro och drivs av den senaste 12:e 

generationens Intel Core-processorer upp till i7 som körs på upp till 28 watts effekt. 

X30W-K är laddad med kraftfulla lagrings- och minnesalternativ, upp till 32 GB 

dubbelkanals LPDDR5-minne som körs på 5200MHz och ultrasnabb PCIe Gen4 SSD-

lagring (upp till 1 TB) för produktivitet som den moderna mobila arbetaren kan lita på. 

X30L-K, som väger från ultralätta 904 gram*, erbjuder upp till 32GB LPDDR5 4800MHz 

dubbelkanalsminne parat med ultrasnabb PCIe Gen4 SSD-lagring (upp till 1TB) för att 

tillåta dataintensiva affärsapplikationer att köras kontinuerligt i hög hastighet. Intel Iris 

Xe-grafik möjliggör höga prestandanivåer som traditionellt förknippats med diskret 

grafik. 

 

Den perfekta följeslagaren 

X30W-K har en batteritid på upp till 13¹ timmar och är redo att användas utan att du 

behöver förlita dig på åtkomst till ett eluttag. X30L-K har en batteritid på upp till 11¹ 

timmar. Dessutom tillåter snabbladdningsfunktionen att enheten kan ges 40 procents 

batteriladdning på bara 30 minuter – tillräckligt för större delen av arbetsdagen. Med 
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biometrisk aktivering av ansikts- och fingeravtryck kan enheten låsas upp på under en 

sekund, redo att fånga idéer eller återuppta arbetet. 

 

Förbättrat ljud och bättre skärpa 

Nya hybridarbetsmönster gör att många av oss tillbringar mer tid i onlinemöten. Den nya 

X30W-K-modellen levererar högkvalitativt ljud av harman/kardon-högtalare och Dolby 

Atmos, medan störningar från bakgrundsljud minimeras tack vare dubbla 

brusreducerande mikrofoner och AI-stödd brusreducering. De två webbkamerorna har 

antireflexbeläggning och ger en personlig möteskänsla för alla användare, oavsett var de 

sitter. 

 

– Vår premiumserie Portégé X fortsätter att leverera det allra bästa inom mobil 

datoranvändning. Vi lever i en ständigt uppkopplad värld, och de nya kraven som kommit 

in i våra liv sedan pandemin innebär att användare behöver enheter som inte bara kan 

hålla jämna steg med denna livsstil utan förbättrar den, säger Damian Jaume, vd, 

Dynabook Europe GmbH. 

 

Omarbetad design 

Båda enheterna är konstruerade av experter och har ett chassi av magnesiumlegering 

som ger den perfekta kombinationen av styrka, lätthet och hållbarhet. En tresidig smal 

ram maximerar skärmytan utan att kompromissa med storlek och bärbarhet. En Full HD 

Sharp IGZO icke-reflekterande pekskärm ger hög ljusstyrka upp till 470NIT, med låg 

strömförbrukning. Med sitt 360-graders konvertibla format kan man använda X30W-K 

som antingen en bärbar dator eller surfplatta, medan X30L-K kan öppnas platt för att 

skapa en bra följeslagare för samarbete på arbetsplatsen. Den bakgrundsbelysta, ramlösa 

tangentbordsdesignen, Precision TouchPad och valfri SecurePad med 

fingeravtrycksläsare gör det bekvämt att arbeta hela dagen. 

 

Båda enheterna har genomgått kraftfulla MIL STD 810H-tester, vilket ytterligare påvisar 

deras fysiska robusthet. Som ett bevis på detta kommer Portégé X30W-K och X30L-K 

med Dynabooks unika tillförlitlighetsgaranti – i händelse av att enheten går sönder inom 

den ettåriga garantiperioden får kunderna en gratis reparation och full återbetalning. 

 

Säkerheten först 

X30W-K och X30L-K är konstruerade för att möta Microsofts Secured-core device-krav. 

https://emea.dynabook.com/generic/reliability/


 

3 

 

En kombination av inhouse-utvecklat BIOS plus ansikts- och fingeravtrycksautentisering 

ger ett starkt försvar mot det ökande hotet från cyberbrottslingar, medan ett linsskydd 

för webbkameran och plats för säkerhetslås ger ytterligare fysiska säkerhetsförbättringar. 

 

Kompromisslös anslutning 

Med övergången till hybridarbete är anslutningsmöjligheter viktigare än någonsin, och 

här levererar X30W-K och X30L-K verkligen. Var och en är bestyckad med två Thunderbolt 

4-aktiverade USB-C-portar så att man kan ladda, överföra och ansluta allt på en gång. 

För snabb och tillförlitlig trådlös anslutning har enheterna Intel AX211 2x2 Wi-Fi 6E och 

Bluetooth 5.2 för den ultimata upplevelsen när man befinner sig på resande fot, modeller 

med valfria LTE-möjligheter kommer också att finnas tillgänglig senare i år. 

 

Ny Thunderbolt 4 Dock 

Idag tillkännages även Dynabook Thunderbolt 4-dockan som möjliggör omfattande, 

flexibel anslutning för de enheter du behöver mest. Med en kabel möjliggör Thunderbolt 

4 anslutning av fyra 4K-skärmar, antingen via 2x HDMI- och 2x Display-portar eller 

genom att ansluta en USB-C-skärm till den extra Thunderbolt 4 DFP-porten. Den har upp 

till 8K single videoupplösning, överföringshastigheter upp till 8x snabbare än USB3.2 

Gen1 vid 40 Gbps och snabbladdning på upp till 90W. 

 

Portege X30W-K och X30L-K och Thunderbolt 4 Dock kommer att vara tillgängliga från 

april 2022. För mer information om Dynabook-sortimentet besök: 

https://se.dynabook.com/laptops/portege/.  

 

* beroende på modell 

¹ Mätning utförd med Mobile Mark™ 2018.  

 

-ENDS- 

 

Presskontakt 

Madelene Kornfehl 

Cloudberry Communications 

madelene@cloudberry.se 

070–658 58 85 

 

Besök oss Online 

https://se.dynabook.com/laptops/portege/
mailto:madelene@cloudberry.se
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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 

tradition för att leverera värde och service som hjälper våra partners och kunder att nå 

sina mål. För mer information, besök se.dynabook.com. 

 

 

 

 


