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Dynabook stärker X-serien med nya Portégé X40-K 

• Konstruerad för hybridarbete, med förstklassig anslutning, design och 
prestanda 

• AI-förbättrade visuella funktioner och ljudfunktioner, tillsammans med ett 
uppgraderat tyst kylsystem, möjliggör sömlöst samarbete 

 
5 april 2022, Neuss, Tyskland – Dynabook Europe tillkännager idag Portégé X40-K, en 
ny 14-tumsenhet inom Dynabooks premiumsortiment för företag, som är speciellt 
konstruerad för att leverera överlägsen designkvalitet samtidigt som den uppfyller kraven 
för dagens flexibla arbetsstyrka. Elegant men ändå praktisk, X40-K levererar ett antal 
förbättrade mobilitetsfunktioner som visar Dynabooks engagemang att leverera 
innovation som möter föränderliga slutanvändarkrav. 
 
– Det senaste tillskottet till Dynabooks premium X-serie visar upp vårt fortsatta löfte att 
sträva efter det allra bästa inom mobil datoranvändning. Den nya Portégé X40-K 
kombinerar förbättrade anslutningsmöjligheter, prestanda och samarbetsfunktioner i ett 
elegant aluminiumchassi, vilket ger den perfekta verktygslådan för arbetare oavsett var 
de befinner sig, säger Damian Jaume, VD för Dynabook Europe GmbH.  
 
Ultrasnabb anslutning för arbetare i rörelse 
 Enheten drivs av den senaste 12:e generationens Intel Core-processorer och körs på 
Windows 11 Pro. Portégé X40-K har en mängd anslutningsalternativ, som sammantaget 
gör datorn till den perfekta följeslagaren för dagens hybridarbetare. Utrustad med inte 
en utan två Thunderbolt 4-portar, samt en HDMI 2.0-port, ytterligare USB-A 3.2-portar, 
LAN och en Micro SD-kortplats, kan användare vara anslutna till allt som behövs för att 
visa, ladda och överföra samtidigt. En separat laddport ger ett sekundärt sätt att ladda, 
vilket säkerställer att båda Thunderbolt 4-portarna kan användas med full frihet. 
  
Modellen är snabbare än någonsin och har också den senaste Intel AX211 2x2 Wi-Fi 6E-
tekniken samt Bluetooth 5.2 för förbättrad, störningsfri anslutning när du är på resande 
fot. Portégé X40-K erbjuder upp till 32 GB DDR4 3200 MHz-minne, konfigurerbart i två 
SO-DIMM-platser för utomordentlig Intel Iris Xe-grafikprestanda. Detta förstärks 
ytterligare med SSD-alternativ upp till 1TB, med den senaste Gen 4-standarden för 
snabbare överföringshastigheter. 
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AI-förbättrat ljud och bild 
Portégé X40-K:s lättillgängliga och helt nya AI-ljud och HD-kamera med 
ansiktsautentisering utrustar arbetare med de bästa verktygen för samarbete på distans. 
AI Realtek-ljudlösningen erbjuder brusreducering som dämpar specifika bakgrundsljud, 
samtidigt som användaren hörs perfekt. Som ett komplement till detta hjälper AI-
kameran till med ljuskorrigering och ansiktsramning för att leverera en sömlös 
videoupplevelse. Anställda kan hålla sin omgivning privat med en rad 
plattformsoberoende, smarta alternativ för att dölja bakgrunden. Eftersom detta är på 
kameranivå bibehålls integriteten även när en videokonferensapplikation som inte är 
standard används. 
 
Expertbyggd med en förstklassig finish 
Portégé X40-K har konstruerats noggrant för att ståta med utmärkta designegenskaper 
utan att kompromissa med prestanda. Aluminiumchassit har den perfekta balansen 
mellan kvalitet och prisvärdhet, med en finslipad Dark Tech Blue finish som ger ett 
förbättrat utseende och känsla. Den präglade Dynabook-logotypen i matt silver ger en 
touch av lyx – och erbjuder en förstklassig finish tillsammans med en diamantskuren ram 
på både locket och musplattan. 
  
Det sofistikerade utseendet och känslan hos X40-K kombineras med en praktisk och 
hållbar konstruktion. Dess smala tresidiga ram maximerar skärmkapaciteten utan att 
kompromissa med storlek eller bärbarhet. Enheten är ultratunn och lätt att bära, den är 
endast 17,9 mm tjock och väger 1,46 kg* och är redo för arbete på språng. Med sitt 
sänkta ramlösa tangentbord skyddas antireflexskärmen från tangentbordssmuts medan 
locket är stängt. Ett expertkonstruerat kylsystem använder exceptionellt tysta dubbla 
fläktar plus en gummifot på utsidan för att separera varm och sval luft. 

 

En innovativ anodiseringsprocess ger en skarp metallisk finish som också skyddar mot 

vardagliga repor och repor, medan det spillsäkra tangentbordet ger ytterligare skydd till 

en enhet som är designad för att möta slitageutmaningarna som hybridarbete kan ge 

upphov till. Möjligheter att samarbeta med andra stöds även av X40-K:s öppningsvinkel 

på 180 grader, som gör att användare enkelt och effektivt kan dela information med 

kollegor runt bordet. 
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Enheten är ett bevis på Dynabooks långvariga engagemang för kvalitet och tillförlitlighet, 

med rigorösa MIL STD 810H-tester som bevisar dess robusthet. Portégé X40-K kommer 

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

inom den ettåriga garantiperioden får kunderna en gratis reparation och full 

återbetalning.¹ 

 

Kompromisslös säkerhet 

Byggd med säkerhet I åtanke levererar Portégé X40-K utan ansträngning Microsofts 

enhetskrav för Secured-core. Dynabooks interna BIOS, kombinerat med ansikts- och 

fingeravtrycksautentisering och Trusted Platform Module (TPM) 2.0, ger tillsammans ett 

starkt skydd mot det ökande hotet från angripare. Tillsammans med ett 

webbkameraskydd, säkerhetslåsplats och valfri smartkortläsare erbjuder Portégé X40-K 

både integritet och skydd till dig som användare. 

  

Portege X40-K kommer att finnas tillgänglig från maj 2022. För mer information om 

Dynabook-sortimentet besök: https://eu.dynabook.com/laptops/portege/  

 
¹ Only available in selected markets. Terms and conditions apply. 

* Depending on configuration. 

 
-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 
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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. 


