
 

 

 

DYNABOOK ANUNCIA O NOTEBOOK MAIS LEVE DO MUNDO DE 

13.3” ¹ COM PROCESSADOR INTEL DE 10ª GERAÇÃO – O 

PORTÉGÉ X30L-G 

 

 Uma junção única de mobilidade e desempenho, que pesa apenas 870g* e 

testado por MIL-STD 810G  

 Projectado para profissionais modernos móveis, inclui mais recursos de 

conectividade, segurança e usabilidade. 

 

 

6 de Janeiro de 2020, Lisboa, Portugal – Hoje, a Dynabook Europa GmbH anuncia o 

Portégé X30L-G, o laptop de 13,3” ¹ mais leve do mundo com um processador Intel® de 

10ª geração. Desenhado a pensar na sua portabilidade – pesa apenas 879g*-, contém 

recursos para melhorar a conectividade, desempenho, segurança e experiência do 

utilizador, o novo equipamento vai de encontro e excede o padrão de Modern Device 

da Microsoft, referência para dispositivos de computação modernos. 

 

O Portége X30-L foi projectado para ser o companheiro perfeito para os profissionais 

modernos, tanto no escritório como quando se precisa de deslocar com o laptop. 

Equilibrando a mobilidade e a durabilidade, o seu chassi de magnésio é incrivelmente 

leve, mas também robusto, tendo sido cuidadosamente projectado para oferecer rigidez. 

A Dynabook desenvolveu o Portégé X30-L para suportar condições ambientais extremas 

com os padrões MIL-STD-810G. O laptop foi submetido a testes de nível militar testado 

em situações de queda, temperatura, humidade e poeira para demonstrar a sua robustez 

geral, para garantir que consegue suportar os desafios da força de trabalho móvel dos 

dias de hoje. O seu ecrã LCD IGZO FHD anti-reflexo de 13” desenvolvido pela Sharp 

oferece um elevado brilho com 470NI, tem um consumo de energia reduzido em 

comparação a um LCD standard. O laptop usufrui de uma combinação de 14,5 horas* de 

autonomia (bateria) (com a tela IGZO) conta também com uma função de carga rápida, 

fornecendo ainda 4 horas de bateria com apenas 30 minutos de carga, o que significa 

que os utilizadores não precisam de se preocupar em economizar a bateria enquanto se 

encontram em movimento durante o seu dia-a-dia. 



 

 

 

 

Leve em peso mas não em desempenho 

Apesar do seu formato ultraleve e compacto, o Portégé x30L-G não compromete a oferta 

da melhor experiência do utilizador, em qualquer local. Os mais recentes processadores 

Intel Core ™ de 10ª geração tem uma ampla seleção de opções de armazenamento SSD, 

incluindo SATA, PCIe e um Intel® Optane, o que permite fluxos de trabalho mais rápidos 

acabando por oferecer maior produtividade. Além disso, um leitor de cartão Micro SD 

oferece mais opções de armazenamento portátil, enquando a rápida memória de RAM 

DDR4 significa que o dispositivo pode suportar facilmente a procura de aplicativos 

empresariais actuais. 

 

“O lançamento do Portégé X30-L demonstra o nosso compromisso contínuo com o 

desenvolvimento de dispositivos construídos com a força de trabalho empresarial moderna. 

O dispositivo é uma prova que os nossos engenheiros tem capacidade de unir componentes 

poderosas na área dos negócios em equipamentos cada vez mais compactos”, afirma 

Damian Jaume, presidente da Dynabook Europe GmbH. “A próxima geração de 

laptops leves chegou e estamos entusiasmados por estar na vanguarda dessa inovação”. 

 

Extensive connectivity and front-line security  

The device benefits from an extensive range of network and peripheral connectivity 

options. A USB Type-C port enables users to charge, connect to displays or transfer data 

through one connection. Although ultraslim in design, the device is also equipped with 

a full-size HDMI port and 2 x USB 3.0 ports so users don’t need to worry about carrying 

adaptors when on the move. An optional USB-C dock also allows one-click connection 

to minimise cable clutter and rapid hook up to peripherals. When it comes to network 

connectivity, the latest Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 WiFi module supports faster 

speeds and increased bandwidth, while a Gigabit-LAN port powers easy, high speed 

access to network resources back in the office. 

 

For any business, security is a major priority. The Portégé X30L-G is highly secure and 

manageable to protect businesses against constantly evolving firmware and hardware-

focused cyber-attacks. To safeguard against unsolicited access to sensitive business data, 

the device is equipped with face and fingerprint biometric authentication via Windows 

Hello and Intel Authenticate. Other security components like Trusted Platform Module 

2.0 (TPM) and Dynabook’s BIOS, engineered in-house, provide a further layer of robust 

protection.  



 

 

 

 

The Portégé X30L-G will be available from mid February 2020. For more information 

about the dynabook range please visit uk.dynabook.com 

 

* dependent on configuration 

 

Ampla conectividade e segurança na linha da frente 

O dispositivo beneficia de uma ampla variedade de opções de conectividade da rede e 

periféricos. Uma porta USB tipo C permite que os utilizadores carreguem os seus 

dispositivos, conectem monitores ou transfiram dados através de uma conexão. Embora 

tenha um design ultra slim, o dispositivo também é equipado com uma porta HDMI em 

tamanho normal e 2 portas USB 3.0, para que os utilizadores não precisem se preocupar 

em carregar com adaptadores quando estiverem em movimento. Um encaixe USB-C 

opcional também permite a conexão rápida aos periféricos. Quando se trata de 

conectividade de rede, o mais recente módulo WiFi Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 

suporta velocidades mais rápidas e maior largura de banda, enquanto uma porta Gigabit-

LAN fornece acesso fácil e de alta velocidade aos recursos de rede no escritório. 

 

Para qualquer empresa, a segurança é uma das principais prioridades. O Portégé X30L-

G é altamente seguro e de fácil gestão para proteger as empresas contra ataques 

cibernéticos em constante evolução de firmware e hardware. Para proteger contra acesso 

não solicitado a dados comerciais confidenciais, o dispositivo é equipado com 

autenticação biométrica de face e impressão digital via Windows Hello e Intel 

Authenticate. Outras componentes de segurança como o Trusted Platform Module 2.0 

(TPM) e o BIOS do Dynabook, projetados internamente, fornecem uma camada adicional 

de proteção robusta. 

 

O Portégé X30L-G estará disponível a partir de meados de fevereiro de 2020. Para mais 

informações sobre a linha dynabook, visite pt.dynabook.com 

 

¹Baseado nos portáteis com 13” com processadores intel Core U Series de 10ª geração a 

27 de Dezembro de 2019, pesquisa realizada pela Dynabook Inc. 

 

* depende da configuração 

 

- FIM- 

http://uk.dynabook.com/generic/business-solutions/


 

 

 

 

Contactos Media  

Para mais informações especificas ou imagens de imprensa, contacte:  

Fernando Batista, Do It On 

fernando.batista@doiton.agency / +351 913 874 133 

Bernardo Pedro, Do It On 

bernardo.pedro@doiton.agency / +351 211 929 739 

Luis Polo, Dynabook Portugal  

luis.polo@dynabook.com 

 

Aceda Online  

Visite o nosso website: http://pt.dynabook.com para obter detalhes sobre os últimos 

produtos e suas especificações e visite também o nosso blog para informação adicional. Pode 

também, conectar-se com a Dynabook através dos nossos canais de social media - LinkedIn 

e Twitter. 

 

Sobre a Dynabook Inc.  

Durante mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba te ̂m definido o padrão 

para inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela Sharp 

Corporation, a Dynabook Inc. continua essa tradição ao entregar valores e serviços que 

apoiam os nossos parceiros e clientes a alcanc ̧ar as suas metas.  

Para mais informações, visite: http://pt.dynabook.com 
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