
 

 

 

DYNABOOK ATUALIZA A SÉRIE PORTÉGÉ X COM OS MAIS RECENTES 

PROCESSADORES Intel® CORE™ E NOVAS FUNCIONALIDADES DE 

PRIVACIDADE 

 

 Três gamas de portáteis ultra-leves, finos e de alta performance  

 Atualizações do Portégé X30-G, Portégé X40-G e Portégé X50-G incluem 

processadores 10th Gen Intel® Core™, tecnologia vPro™ opcional, Wi-Fi 6 e novas 

funcionalidades de segurança 

 Atualização da série cumpre também com requisitos Microsoft Secured-core 

PC  

 

13 de Maio 2020, Lisboa, Portugal – Hoje, a Dynabook Europe GmbH anuncia o 

lançamento da sua renovada gama Portégé X Series, que inclui o Portégé X30-G de 13,3 

polegadas, o Portégé X40-G de 14 polegadas e o Portégé X50-G1 de 15,6 polegadas. Ao 

utilizar processadores Intel® 10th generation, a gama completa de computadores portáteis 

premium disponibiliza a mais alta performance e funcionalidades de segurança embebida 

que melhor se coadunam aos novos profissionais móveis. 

 

Seguro e poderoso 

Cada equipamento da Portégé X Series foi desenhado cuidadosamente tendo em mente a 

sua capacidade de processamento e na privacidade. Encontra-se também disponível uma 

configuração opcional com a mais recente tecnologia vPro™2 para aumentar a 

produtividade, gestão e segurança. Reconhecendo a importância da segurança das 

webcams, a dynabook disponibiliza agora em toda a gama o protetor de webcam. Para 

uma maior privacidade, o X40-G foi exclusivamente equipado com a mais recente 

tecnologia de ecrã da dynabook, que diminui o campo de visão do monitor e mantém o 

mesmo seguro contra hacking visual, tudo com apenas um toque no teclado. 

 

Este trio de modelos também vêm equipados com funcionalidades de segurança que 

cumprem com os requisitos Microsoft Windows 10 Secured-core PC, incluindo a BIOS 

proprietária da dynabook, TPM 2.0 e um leitor de smart cards como opcional. A acrescentar 

a todas estas funcionalidades, traz também autenticação biométrica na forma de uma 

câmara integrada de Infra-vermelhos para a autenticação facial Windows Hello e um 



 

 

 

SecurePad™ incorporado com leitor de impressões digitais para dar um sentimento de 

maior segurança aos seus utilizadores contra acessos não permitidos ou não solicitados a 

informação sensível e confidencial.  

 

Adicionalmente às anteriores versões, a seleção de memória e capacidade de 

armazenamento como armazenamento SSD incluem o ultra-rápido PCle e Intel® Optane, 

significando que os novos equipamentos permitem processos de trabalho ainda mais 

simples e rápidos, mesmo fora do escritório. 

 

Mobile por defeito 

Mesmo tendo incluído um vasto número de funcionalidades topo de gama, os portáteis 

Portégé X Series não comprometem a sua portabilidade ou design. Os três equipamentos 

mantêm as suas formas ultra-finas e portáteis – começando no Portégé X30-G de 13,3 

polegadas, que pesa 1,05kg2, o Portege X40-G de 14 polegadas que apenas pesa 1,25Kg2, e 

finalmente o Portégé X50-G, que traz ao utilizador a experiência de utilização de um 

portátil de 15,6 polegadas ao trabalhador móvel que pesa 1,42kg2. Todos os laptops desta 

gama contam também com chassis composto por uma estrutura colmeia de magnésio, que 

ultrapassou com sucesso os diversos testes MIL-standard. Tudo isto, em conjunto com a 

impressionante longevidade das baterias destes equipamentos que vão desde 14,5 a 18,5 

horas3 e uma opção adicional de Quick Charge, significa que os trabalhadores não precisam 

de se preocupar com a capacidade do seu computador responder às necessidades do 

trabalho móvel da atualidade. 

 

Conectividade mais simples 

Os três laptops vêm equipados com um vasto conjunto de funcionalidades de 

conectividade para a máxima produtividade onde quer que o utilizador se encontre. O Wi-

Fi 6® oferece uma velocidade de conexão ainda mais rápida, em conjunto com duas portas 

USB-C Thunderbolt 3 que permitem mais opções de conectividade. As soluções opcionais 

da Dock Thunderbolt™ 3 e a Dock dynabook USB-C™ também permitem uma maior 

conectividade entre periféricos. 

 

“Estamos muito orgulhosos de anunciar a renovada gama Portégé X Series, ao incluir os 

modelos de 14 e 15,6 polegadas a esta família de produto,” declara Damian Jaume, 

Managing Director, Dynabook Europe GmbH. “Sabemos o quão importante é para as 

empresas investir nos equipamentos corretos para uso dos seus colaboradores, especialmente 

com o trabalho móvel e remoto em ascensão, por isso quisemos desenvolver uma gama de 



 

 

 

portáteis que apoie de forma segura a produtividade não importando onde quer que o 

utilizador esteja, e este trio de computadores portáteis empresariais fazem exatamente isso.” 

 

A Portégé X Series inclui a Garantia de Fiabilidade* da dynabook – isto significa que no 

caso do equipamento avariar durante o primeiro ano de garantia, os clientes serão 

reembolsados e o seu equipamento reparado. 

 

A série X estará disponível a partir de Junho de 2020. Para mais informação sobre a gama 

dynabook, por favor visite: http://pt.dynabook.com/generic/business-homepage/ 

 

1 O Tecra X40-F foi renovado e renomeado para Portege X40-G, enquanto o Tecra X50-F 

passou a denominar-se de Portege X50-G 

2 dependendo do modelo 

3medido com Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark é uma marca registada da Business 

Applications Performance Corporation 

* Consulte os termos da Garantia de Fiabilidade em 

https://pt.dynabook.com/generic/reliability/ 
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Contactos Media  

Para mais informações especificas ou imagens de imprensa, contacte: Fernando Batista, Do 

It On 

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

Luis Polo, Dynabook Portugal 

luis.polo@dynabook.com 

 

Aceda Online  

Visite o nosso website 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 têm definido o 

padrão para inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela 
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Sharp Corporation, a Dynabook Inc. continua essa tradição ao entregar valores e serviços 

que apoiam os nossos parceiros e clientes a alcançar as suas metas.  

 

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

http://pt.dynabook.com/

