DYNABOOK LANSERAR TVÅ NYA BÄRBARA
PREMIUMMODELLER MED ELFTE GENERATIONENS
PROCESSORER FRÅN INTEL
•

13,3” Portégé X30L-J sammanlänkar kraftfulla 28W-processorer med en lätt
formfaktor
•

14” Portégé X40-J innehåller den senaste Intel-tekniken och helt nya
designfunktioner utformade för distansarbete

27 oktober 2020, Neuss, Tyskland – Idag lanserar Dynabook Europe GmbH två nya bärbara
affärsdatorer i sitt premiumsortiment Portégé - Portégé X30L-J, som väger bara 906 gram
samt Portégé X40-J. Båda enheterna levereras med 11:e generationens Intel Core-processorer
och erbjuder enastående prestanda, grafik, snabbhet och batteritid i en lätt och samtidigt
robust förpackning.
Snabb och slimmad
De nya modellerna drar nytta av den senaste 11:e generationens 10nm fyrkärniga Intel Core
-processorer. De 28 watt-varianterna med hög effekt på de nya i3-, i5- och i7-processorerna
har konstruerats för att få plats i dessa slimmade enheter för att erbjuda optimal prestanda
för mobilanvändare. X30L-J och X40-J erbjuder båda upp till 32 GB DDR4 3200 MHz
dubbelkanalsminne och förstärks med ultrasnabb PCIe SSD-lagring (upp till 1 TB) för att
kunna användas hela arbetsdagen. Dessutom finns båda modellerna tillgängliga med ny Intel
Iris Xe-grafik för att nå prestandanivåer och bilder som traditionellt förknippas med utbytbara
grafikkort.
Hållbar design
Enheterna är de första som tillverkas med en helt ny design med nya färger, nytt utseende
och en ny känsla över chassi och gångjärn, inklusive en 3-sidig smal ram för att maximera
skärmytan. Båda enheterna erbjuder olika skärmalternativ inklusive FHD InCell touch och
skärmskydd. Dessutom erbjuder X30L-J en 13,3-tums skarp IGZO FHD matt skärm med
470NIT ljusstyrka och låg strömförbrukning. Dessutom är båda utrustade med ett robust 180graders gångjärn så att de kan öppnas platt på ett skrivbord så att alla kan se skärmen. Ett

bakbelyst ramlöst tangentbord och en Precision TouchPad med glaskänsla eller SecurePad
med fingeravtrycksläsare ger en ergonomisk användarupplevelse.
De nya Portégé-enheterna har också utformats för att uppfylla MIL STD 810G-standarden för
att hålla jämna steg med de tuffaste arbetsförhållandena. X30L-J har ett lätt
magnesiumlegeringschassi som ger perfekt balans mellan styvhet och flexibilitet. Ett nytt
separerat Airflow-kylsystem ser till att båda modellerna håller en optimal temperatur,
inklusive en ny gummifot som höjer den bärbara datorn för att ge ytterligare kylning,
stabilitet och komfort.
Alltid redo
Varje enhet har en imponerande batteritid¹ med upp till 15 timmar för X30L-J och 14 timmar
för X40-J, vilket eliminerar oron som kan uppstå när man måste hitta ett eluttag på språng.
Dessutom ger snabbladdningsfunktionen 40 procent laddning på bara 30 minuter - vilket ger
tillräckligt med batteri för att klara av större delen av en arbetsdag.
Banbrytande anslutning
Tack vare en rad olika trådlösa och trådbundna anslutningsmöjligheter anpassar duon sig
enkelt till alla arbetsmiljöer. Var och en är utrustad med två helt nya Thunderbolt 4-aktiverade
USB-C-portar så att distansjobbare kan ladda, överföra och ansluta allt på en gång. Ytterligare
perifera anslutningar tillhandahålls av en HDMI-port i full storlek, 2 USB 3.1 Typ A-portar plus
ett 3,5-millimeters ljuduttag, medan en micro SD-kortplats tillgodoser bärbara lagringsbehov.
För ytterligare anslutning är X30L-J också utrustad med en RJ45 Ethernet-port. Ur ett trådlöst
perspektiv är varje enhet utrustad med den senaste Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1-modulen.
X30L-J kommer också att erbjuda 4G/LTE från början av 2021.
–Vi lever i en ständigt uppkopplad värld, och de växande kraven från både arbete och fritid
innebär att man som användare behöver en enhet som inte bara kan hålla jämna steg med
den här livsstilen utan även överträffa den, säger Damian Jaume, vd, Dynabook Europe GmbH.
– Detta par nya enheter ger liv åt Dynabooks vision om kontinuerlig innovation och ger
användarna allt de behöver för oavbruten produktivitet, kreativitet och samarbete, varhelst
de behöver befinna sig. De är de första enheterna som lanseras av Dynabook sedan de kom
under helt ägande av Sharp Corporation, vilket markerar ett nytt riktmärke för framtida teknik
och ett spännande nytt kapitel i vårt rika 35-åriga arv, säger Damian Jaume.

Kassaskåpssäkert
X30L-J och X40-J ingår i Dynabooks växande portfölj av modeller som uppfyller Microsofts
strikta Secured-core-krav, vilket säkerställer skydd mot nuvarande och framtida cyberhot. De
är byggda med en robust kombination av Dynabooks egenutvecklade BIOS plus hårdvara,
mjukvara och identitetsskydd direkt. Varje enhet erbjuder förstklassig kryptering, enkel
ansikts- och fingeravtrycksautentisering och ett skydd för webbkamera som ger ökad
integritet. Båda enheterna är utrustade med en säkerhetslåsplats för att ge ytterligare
sinnesro när en enhet behöver lämnas obevakad. De är också båda konfigurerbara med en
FHD-sekretess-skärm

så

att

skärminnehållet

kan

döljas

med

ett

enkelt

tangentbordskommando.
Båda enheterna har Dynabooks unika tillförlitlighetsgaranti - det innebär att man som kund
får en gratis reparation och full återbetalning vid ett eventuellt garantifel inom första årets
garanti.
Portégé X30L-J och X40-J kommer att finnas tillgängliga från november 2020. För mer
information om dynabook-sortimentet, besök: http://se.dynabook.com/generic/businesssolutions
¹MobileMark™ 2014 som kör Windows 10. MobileMark är ett varumärke som tillhör
Business Applications Performance Corporation..
Information till redaktörer:
En fullständig lista och jämförelse av specifikationer för de nya Portégé-enheterna finns
nedan:
Portégé X30L-J

Portégé X40-J

Size and weight

306mm x 210mm x 17.9mm; from 906g

323mm x 220mm x 17.9mm; from 1.4kg

Processor

11th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7

11th Gen Intel®Core™ i3/i5/i7

Intel® Celeron
Memory

2x DDR4 (3200MHz) – 1x on-board up to

2x DDR4 (3200MHz) – 1x on-board up to

16GB and 1x S0-DIMM up to 16 GB,

16GB and 1x S0-DIMM up to 16 GB,

selection of different PCIe SSDs up to

selection of different PCIe SSDs up to 1TB

1TB

Battery

4-cell battery with 53Wh and up to
¹

Screen

4-cell battery with 53Wh and up to 14 hrs

15hrs of Battery life

of Battery life¹

13.3” FHD SHARP IGZO low power, high

14.0” FHD 400 NIT with privacy function

brightness 470 NIT

14.0” FHD 300 NIT with In-Cell touch

13.3” FHD 400 NIT with privacy function

14.0” FHD 250 NIT

13.3” FHD 300 NIT with In-Cell touch
13.3” HD 220 NIT
Peripheral

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

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

connectivity

3.1 Type-A, 1x HDMI 2.0, 1xRJ45

3.1 Type-A, 1x HDMI 1.4

Wireless

Intel AX WiFi 6 and Bluetooth 5.1

Intel AX WiFi 6 and Bluetooth 5.1

0.9MP HD camera or FA camera with

0.9MP HD camera or FA camera with

camera shutter

camera shutter

Magnesium alloy

Aluminium alloy

(MIL STD 810G)

(MIL STD 810G)

180 degrees

180 degrees

connectivity
Camera
Chassis
Hinge
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Besök oss online
Besök vår webbplats för den senaste informationen och vår blogg for ytterligare information.
Du kan även nå oss via våra kanaler i sociala medier: Twitter samt 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: http://se.dynabook.com/generic/business-solutions

