
 

 
 

 0546967020דוניצה  –הודעה לעיתונות 

 מתוגברת Dynabookשל  X-סידרת ה

 החדש Portégé X40-K -העם 
 

  הלפטופ החדש תוכנן לעבודה היברידית, עם קישוריות, עיצוב וביצועים ברמת פרימיום •
ת ומלאכותית לתחומי האודיו והווידאו יחד עם מערכת קירור שקטה מאפשרתכונות בינה  •

 חלקה ושקופה עם חברים לעבודהעבודה 
 

מחשב , Portégé X40-K-האת שיקה מ (לשעבר טושיבה) דיינבוק תל אביב, ישראל.  2022, אפרילב 5
שתוכנן כדי לענות על כל צרכיו של  ,חדש המצטרף לקו מחשבי הפרימיום העסקיים 14״ נייד בגודל
בעידן החדש. הוא אלגנטי ושימושי וכולל מגוון תכונות המדגימות את מחוייבותה של דיינבוק העובדים  

 לחדשנות שפוגשת את צרכי המשתמשים המתפתחים כל הזמן. 
 

מדגימה היטב את ההבטחה שלנו  –הלא היא סידרת הפרימיום שלנו  – X-״התוספת האחרונה לסידרת ה
, נשיא דמיאן ז'אוםלחתור להביא לשוק את מערכות המיחשוב הניידות הטובות ביותר בנמצא״, אומר 

GmbHDynabook Europe״ה .-Portégé X40-K  החדש משלב קישוריות מתוגברת, ביצועים ויכולות שיתוף
ושלם לכל עובד ולא משנה מהיכן הוא מבצע פעולה יחד עם גוף אלומיניום מעוצב. התוצאה: כלי עבודה מ

 את עבודתו״. 
 

 מהירה-תקשורת אולטרה
מציג מגוון  Portégé X40-K-ה, Windows 11 Proשל אינטל ומריץ את  12כשהוא מתוגבר במעבדי דור 

  חיבורישתי מושלם לעובד ההיברידי. למחשב יש לשותף הרחב של אופציות קישוריות, ההופכות אותו 
Thunderbolt 4  חיבורכמו גם HDMI 2.0 ,וכן חיבורי USB-A 3.2 נוספים ,LAN  וחריץMicro SD כך שניתן ,

מספקת אופציה  ACדובר על תצוגה, טעינה או העברת מידע. כניסת מתח להשאר מחוברים בין אם מ
 . החיבורים האחרים לשימושים נוספיםנוספת לטעינה ומשחררת את 

 
. Bluetooth 5.2 -וב Intel® AX211 2x2 Wi-Fi 6E -לטובת תקשורת אמינה ומהירה בהמחשב אף מצוייד 

עבור  SO-DIMM, מקונפג לשני חריצי 32GB DDR4 3200 MHzבגזרת הזיכרון הוא מציע זיכרון של עד 
, תוך שימוש הטר 1בקיבולת של עד  SSD. תגבור נוסף מגיע מכונני graphics eIntel® Iris® Xביצועי 

 .  של נתונים למהירויות העברה גבוהות המעודכן Gen 4בסטנדרט 
 

 סאונד וצפייה
כולל תכונות אודיו מחוזק בינה מלאכותית , הפחתת רעשים ואפשרויות זיהוי פנים  Portégé X40-K-ה

מרחוק. המצלמה החכמה עבודה ו ובמצלמה, כך שהמשתמשים מצויידים היטב לטובת ניהול שיחות וידא
מתוגברת אף היא בבינה מלאכותית כך שיש לה אפשרות לתיקון תאורה ומיסגור פנים. היא אף 



 

 
 

יעילה מאוד לניהול  , תכולהברמת המצלמה מובנית להסתרה של הרקעופציות מאפשרת שימוש בא
 . בפרטיות ובאבטחה וידאו תשיחו

 
 גימור מושלם

 עלותשמעניק איזון מושלם בין איכות ושמירה על תוכנן ועוצב על מבנה אלומיניום  Portégé X40-K-ה
כשהלוגו המוטבע בצבעי  ׳כסף מאט׳ מוסיף  –והגימור בצבעי כחול כהה מספקים מראה מושלם 

ק״ג* והוא  1.46מ״מ ומשקל  17.9 –דקה -לאווירה היוקרתית. המבנה כולו נכנס לקטגוריית האולטרה
ושקטה ת על עבודה רציפה שומרמאווררים  2של ת קירור מיוחדות מערכמצוייד במסך מונע השתקפות. 

 בהגבהה המייצבת את המחשבים ומספקת אוורור נוסף.  מצויידוהמחשב גם בטמפרטורה אופטימלית 
 

, מוסיף נוזליםהתזת לדת העמידה בפני , מגן מפני שריטות יומיומיות והמקשל המחשבהמטאלי הגימור 
המחשב מסך עוד שכבת הגנה. היכולת לשיתוף פעולה עם אחרים אף מופגנת באפשרות של פתיחת 

 מעלות. 180עד  בזווית של 
 

את המחשב אף משמש עדות לאמונה של דיינבוק במוצריה ולמחייבותה לאיכות ועמידות: הוא עבר 

 Reliabilityעם תוכנית האחריות המיוחדת  מגיעוד חהקשוחים במיו MIL STD 810H -מבדקי ה

Guarantee .  במחשב בשנת האחריות הראשונה הבעלים יקבל  תקלת חומרההמשמעות: במקרה של

 ¹.עלות המחשבתיקון בחינם והחזר מלא של 

 
 לא מתפשרתאבטחה 

. שילוב Microsoft’s Secured-coreדרישות הוא עונה לבנוי עם חשיבה על אבטחתו.  Portégé X40-K-ה
  Trusted Platform Module (TPM) 2.0כמו גם מתוצרת החברה וזיהוי פנים וטביעות אצבע  BIOSשל 

 ותריס סוגרהגנה רבת עוצמה נגד פושעי סייבר בעוד אפשרות לנעילה פיזית של המחשב  מספק
 . והפרטיות הרשת מתגברים אף הם את האבטחה למצלמת

 
 . 2022 מאיהחל מחודש  אמצעות חברת ׳מפעיל׳ב ניםזמי היהי המחשב

 
   /https://il.dynabook.com/laptops/portegeנוסף: למידע 

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

* Depending on configuration. 

 

 
  למידע נוסף: 
    /nahum@donitza.co.il http://www.donitza.comאו   0546967020נחום דוניצה 

 

 



 

 
 

 .Dynabook Incאודות 

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

ותחת המותג  Sharpלתעשייה כולה בתחומי חדשנות, איכות ואמינות מוצר. כעת, עם הרכישה על ידי תאגיד 

ובלקוחות  , ממשיכה החברה במסורת של אספקת ערך מוסף ותמיכה בשותפים העסקייםDynabookהחדש 

 ברחבי העולם.  

 

לקבלת מידע על המוצרים האחרונים של החברה, או בקרו  dynabook.co.il בקרו באתר    למידע מקוון:

בעמוד הפייסבוק של החברה או  בעמוד הלינקדאיןכאלטרנטיבה, ניתן ליצור קשר עם החברה . שלנו בלוגב

  . בעברית

 

 אודות מפעיל

שנה כחברה המתמחה  80-הוקמה לפני כבישראל,  Dynabook / Toshibaמפיצה ראשית של "מפעיל' 

ארגוני ושירותים עסקיים מבוססי תמיכה ההדפסה והמחשוב ה בפתרונות כוללים לארגונים ועסקים בתחומי

רחבה התבנוסף ושרות מתמשכים. החברה התאימה עצמה לשינויים הטכנולוגיים שחלו במהלך השנים, ו

. למידע נוסף: בינוניים וגדוליםלעסקים וארגונים ופתרונות הדפסה בתלת ממד  הדפוס המקצועי לתחומי 

https://www.mafil.co.il/ 

 


