
 

 

 

 

DYNABOOK הלפטופים של הבא הדור על מכריזה: 

  dynabook גותימב בישראל הראשונים הניידים ביםהמחש

 

 למותג והמעבר טושיבה חברת של מחדש מיתוגל בהמשך ,לשוק בקרוב יגיעו החדשים הניידים המחשבים

‘dynabook’ .משופרת בקישוריות ומצויידים הנייד העסקי המחשוב לשוק החברה של המחוייבות את משקפים הם 

 ביותר המתקדמים אינטל במעבדי ושימוש

 

 שני, ישראל כולל, אירופה ברחבי משיקה (טושיבה לשעבר) Dynabook Europe .ישראל, אביב תל  2019, ילביו 07

 מאחורי שעומדת מסורת שנות 30 חגיגות לרגל מתבצע המהלך. Tecra X40-F -ו Portégé X30-F: חדשים לפטופים

 מיתוג שעברו טושיבה חברת של העסקיים הניידים המחשבים בקו הראשונים הם החדשים המחשבים. dynabook מותג

 . dynabook השם תחת מחדש

 

 מעבדי של, השמיני, האחרון הדור פועל בשניהם. ואמינות קישוריות המספקות תכונות של רחב שלל מפגינים המחשבים שני

. אצבע טביעת בזיהוי לחיים המתעורר מדוייק בטאצ׳פד המצוייד מגע משטח, אינטל של Optane זכרון ובתוספת אינטל

 .הרעש את ומפחית הקירור אוויר זרימת את משפר את משפר חדש מאוור

 

 לרגל הנחגגות, ביפן ״dynabook חגיגות ״יום הוא ביולי 9-ה, Dynabook Europe GmbH נשיא, אום'ז דמיאן לדברי

 לוגו תחת. החדשים dynabook -ה מחשבי של באירופה הראשונה להשקה מזה טוב זמן ״אין. המותג קיום שנות 30

 -ה הגיע 1989 בשנת, שאחריו( T1100 -ה מחשב) 1985-ב כבר בעולם הראשון הלפטופ את החברה השיקה, טושיבה

DynaBook J-3100 SS001 – כ, כעת. בעולם הראשון הנוטבוק מחשב- dynabookניידים מחשבים שני משיקים אנו 

 אבטחה, איכותב להשקעה השנים רבת המחוייבות וחיזוק חידוש תוך, האישי במחשוב החדשנות קו את שממשיכה חדשים

 . וחדשנות״ מתוגברת

 

 Windows 10 Modern -ב מצויידים, Tecra X40-F -וה Portégé X30-F -ה, המחשבים של החדש הדור

Standby (MS) ,עם ה״השכמה תכונת עם בשילוב. סי הפי לעולם סמארטפונים השימוש חוויית את להעתיק שמאפשר 

 . הניידים הטלפונים מעולם רגילים הם להם, מידיים הדלקה/כיבוי של חוייה המשתמש מקבל אצבע״ טביעת

 

, קווי רנט׳אית חיבור או רחב פס סלולר, WiFi – קיים רשת חיבור בכל שימוש עושה Modern Standby PC -ה תכונת

 WiFi 6 גרסת כוללים נוספים שיפורים. להפליא נמוכה חשמל צריכת של במצב אך לרשת ומחובר תמיד ׳דלוק׳ להשאר כדי

 . משתמשים עמוסות עבודה בסביבות במיוחד היעיל יותר פס ורחב יותר מהיר רשת לחיבור –

 תוך, זכרון ושימושי עבודה האצת מאפשר Intel Optane -ב השימוש. חדישות אחסון מיכולות נהנים אף המחשבים שני

 לעבודה – יתר האצת להם ומעניק, תדיר בשימוש נמצאות פונקציות איזה לומד אף אינטל של הפתרון. המתנה זמני צמצום

 .  יותר שקט ותפעול 10% -בכ משופר קירור לספק כדי שפותח S-Type מאוורר: נוסף חידוש. יותר וחלקה מהירה

 

https://dynabook.com/business/seminar/190709/index.html


 

 

 

 במעבדות מפותחים TPM 2.0 -וה BIOS-שה לעובדה בנוסף: יותר גבוהים אבטחה סטנדרטי מדגימים אף המחשבים שני

 System Management -ו Secure Launch protection דוגמת אבטחה ביישומי םתומכי הדגמים שני, החברה

Mode protection . 

 

 : נוסף מידעל. ׳מפעיל׳ חברת באמצעות 2019 באוגוסט זמינים יהיו החדשים מחשביםה

homepage/-.toshiba.co.il/he/generic/businesshttp://www 

  : נוסף למידע

 תקשורת דוניצה

  nahum@donitza.co.il או  0546967020 דוניצה נחום

 

 .Dynabook Inc אודות

 כולה לתעשייה הסטנדרט את היוו, צויידו הם בהן והטכנולוגיות טושיבה של הניידים המחשבים שנה 30-ל מעל במשך

 ממשיכה, Dynabook החדש המותג ותחת Sharp תאגיד ידי על הרכישה עם, כעת. מוצר ואמינות איכות, חדשנות בתחומי

: נוסף למידע.  העולם ברחבי ובלקוחות העסקיים בשותפים ותמיכה מוסף ערך אספקת של במסורת החברה

http://www.dynabook.com/eu 

 

 :מקוון למידע

 עם קשר ליצור ניתן, כאלטרנטיבה. שלנו בלוגב בקרו או, החברה של האחרונים המוצרים על מידע לקבלת אתרב בקרו

 .שלה החברתית המדיה אתרי במגוון החברה

 

 מפעיל אודות

 ארגוני בפלט טיפול בתחומי ועסקים לארגונים כוללים פתרונות במתן המתמחה כחברה שנה 80-כ לפני הוקמה' מפעיל"

, השנים במהלך שחלו הטכנולוגיים לשינויים עצמה התאימה החברה. מתמשכים ושרות תמיכה מבוססי עסקיים ושירותים

: נוסף למידע. גודל סדר בכל ניםוארגו לעסקים והמחשוב המקצועי הדפוס, ההדמיה בתחום כוללים פתרונות במתן והתמקדה

http://www.mafil.co.il/ 
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