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Dynabook  עם שני לפטופים חדשים מתגברת את קו מחשבי הפרימיום

 של אינטלהחדש  12במעבדי דור  המצויידים  Portégé -הבקו 

 

מערכות המחשוב שתוכננו מראש לעבודה ההיברידית משודרגות כעת לטכנולוגיית מעבדים   •

   מהירים יותר

   Thunderbolt 4סידרת הלפטופים מקבלת השלמה בדמות תחנת העגינה  •

 

השיקה שני לפטופים חדשים המצטרפים    )לשעבר טושיבה( דיינבוק תל אביב, ישראל.   2022, במרץ 3

 .  Portégé X30L-K -וה  Portégé X30W-K -ה –לקו הפרימיום של החברה 

 

הדקיק  Portégé X30L-K -. הם*גר 979-השוקל מ׳מתהפך׳*,  אינץ׳  13.3הוא מחשב Portégé X30W-K -ה

והקל מספק מערך כלים המיועד לעובדים הניידים. בבסיס שתי מערכות המחשב נמצאת תשתית סגסוגת  

מגנזיום חזקה ועם זאת עמידה וקלה במיוחד. מערכות קירור מיוחדות שומרות על עבודה רציפה  

 פטימלית ושתיהן מצויידות בהגבהה המייצבת את המחשבים ומספקת אוורור נוסף.  בטמפרטורה או 

 

 מהירות וגמישות 

של אינטל   12מעבדי דור ובמגוון   Windows 11 Proשני המחשבים החדשים מצויידים במערכת ההפעלה  

של   dual-channel LPDDR5מצוייד בזכרון  X30W-K -וואט. ה  28בדירוג כח של   ™i7 Intel® Core-עד ל 

לטובת ייעול שאפשר לסמוך עליו טרהבייט(  1)עד  PCIe Gen4 SSDובאחסון  5200MHz -, שרץ ב32GBעד 

 32GB LPDDR5 4800MHzמציע זכרון של עד  גר׳* 904-ששוקל החל מ X30L-K -הפרודוקטיביות. ה

dual-channel    ולטרה מהיר  אהמצוות לאחסוןPCIe Gen4 SSD    טרהבייט( . כרטיס גרפי    1)עדIntel Iris Xe  

 מאפשר רמת ביצועים גבוהה.  

 

 ניידות מושלמת 

The X30W-K  שעות וה ¹13מפגין חיי סוללה של עד- X30L-K  שעות עבודה.   11¹מגיע עם סוללה של עד

מהסוללה שתספיק   40%טעינה של   בתוך חצי שעה בלבד להשיג פונקציית טעינה מהירה מאפשרת

 . עם תכונות זיהוי פנים וטביעות אצבע ניתן לשחרר את נעילת המחשבים בשניה.  לרוב יום העבודה

 

 תגבור סאונד וחדות 

בחלק גדול מזמנם, שני המחשבים מגיעים   היות ועובדים רבים מוצאים עצמם עוסקים בוועידות וידאו 

 Dolby Atmosובתכונת   harman/kardonמצויד ברמקולים של  X30W-K -מוכנים למשימה: כך לדוגמה, ה

של  ברזולוציה בינה מלאכותית. מצלמת הרשת  באמצעות והמיקרופונים מצויידים בטשטוש רעשי רקע 

8MP  .וציפוי מונע השתקפויות מסייעים לניהול שיחות וידאו חדות וברורות ונטולות הפרעות 

 



 

 

 

ממשיכים לספק את המחשבים הטובים ביותר בזירת   Portégé Xמסדרת ״קו מחשבי הפרימיום שלנו   

״אנו חיים בעידן של ׳תמיד  . GmbHDynabook Europeנשיא , דמיאן ז'אוםאומר ״, המחשבים הניידים

פעילים׳, והדרישות של המשתמשים בעקבות הקורונה הביאו לכך שהמשתמשים נצרכים למחשבים  

 שיעמדו בקצב המהיר של חייהם״.  

 

 עיצוב מתוגבר 

 full HD Sharpשני המחשבים שתוכננו על בסיס תשתיות מגנזיום חזקות וקלות, מצויידים במסכי מגע 

IGZO  400מונעי השתקפות, עם בהירות גבוהה של עדNIT   .העם צריכת חשמל נמוכה- X30W-K  

ניתן להשטיח כך   X30L-K  -מאפשרת שימוש הן כמחשב נייד והן כטאבלט בעוד את ה 360ºהמתהפכת 

משטח עקיבה מדוייק ואופציה   תכולל  האחוריתשניתן לעבוד עליו בקבוצת עבודה. המקלדת עם התאורה 

 עם קריאת טביעת אצבע.    SecurePad -ל 

 

ד ושניהם מגיעים עם תוכנית  חהקשוחים במיו  MIL STD 810H -בנוסף, שני המחשבים עברו את מבדקי ה

במחשב בשנת   תקלת חומרההמשמעות: במקרה של   . Reliability Guaranteeהאחריות המיוחדת 

 . עלות המחשבהאחריות הראשונה הבעלים יקבל תיקון בחינם והחזר מלא של 

 

 אבטחה מקיר לקיר 

מתוצרת החברה וזיהוי פנים   BIOS. שילוב של Microsoft’s Secured-coreשני המחשבים עונים בדרישות 

וטביעות אצבע מספקים הגנה רבת עוצמה נגד פושעי סייבר בעוד אפשרות לנעילה פיזית של המחשב  

 וסוגר למצלמת הרשת מתגברים אף הם את האבטחה.  

 

 פשרות   רתקישוריות חס

הם  שני עם המעבר לעבודה מרחוק קישוריות היא רכיב חשוב ושני הלפטופים מספקים את הסחורה. 

לטובת טעינה והעברת נתונים מהירה. לטובת   Thunderbolt 4מצויידות  USB-Cמגיעים עם שתי כניסות 

. דגם  Bluetooth 5.2 -וב Intel® AX211 2x2 Wi-Fi 6E -מצויידים המחשבים בתקשורת אמינה ומהירה 

 אופציונלי יהיה זמין מאוחר יותר השנה.   LTEמודם סלולרי מובנה מצוייד ב

 

  –  Dynabook Thunderbolt 4 dockבמקביל להשקה של המחשבים החדשים מכריזה דיינבוק גם על 

  4מאפשר חיבור של   Thunderbolt 4 -חיבוריות גמישה. באמצעות כבל אחד ה תשמאפשר תחנת עגינה

לטובת יציאת   USB-Cאו על ידי חיבור למסך  Displayושתי יציאות    HDMIבאמצעות שתי יציאות   K4מסכי 

Thunderbolt 4 DFP  מהר יותר מ 8נוספת. מהירות ההעברה היא עד פי- USB3.2 Gen1 40 -בGbps    ועם

  .  90Wטעינה מהירה של עד 

 

 . 2022 החל מחודש אפריל  אמצעות חברת ׳מפעיל׳ב ניםזמיהמחשבים החדשים ותחנת העגינה יהיו  

 

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

 

https://il.dynabook.com/he/generic/reliability/


 

 

 

 

 

* depending on the model 

¹ measured with Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark is a trademark of Business Applications Performance Corporation 

 

   למידע נוסף: 

     /http://www.donitza.com nahum@donitza.co.ilאו   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 העסקיים, Dynabookהחדש 

 ברחבי העולם.   

 

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

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

 

 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 לשינויים הטכנולוגיים שחלו במהלך השנים, וושרות מתמשכים. החברה התאימה עצמה 

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

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