
 

 
 

DYNABOOK ANUNCIA DOIS NOVOS MODELOS PREMIUM COM 

PROCESSADORES INTEL ® 11TH GEN  

 
• Portégé X30L-J de 13.3”vem equipado com processadores 28W para o tornar 

ainda mais leve 
• Portégé X40-J de 14” desenvolvido com as mais recentes tecnologias Intel® e 

com novo design para responder às necessidades da era de trabalho móvel 
 

27 de Outubro de 2020, Lisboa, Portugal – Hoje, a Dynabook Europe GmbH revela dois 
novos computadores empresariais da sua gama premium Portégé. O Portégé X30L-J, 
pesando somente 906 gr, e o Portégé X40-J. Ambos os computadores portáteis incorporam 
processadores Intel® Core™ 11th Gen e trazem uma performance extraordinária, excelentes 
gráficos, e elevada capacidade de resposta, bem como uma bateria com maior durabilidade, 
num equipamento ultra-móvel e leve com um chassis robusto.  
 
Rápido e Fino  
Os novos modelos incorporam os mais recentes processadores da 11ª Geração 10nm quad-
core Intel® Core™. As variantes de alta capacidade de 28 Watt dos novos processadores i3, 
i5 e i7 foram criados para estes dois equipamentos ultra-finos para oferecer uma 
performance otimizada para utilizadores móveis. O X30L-J e o X40-J oferecem memórias de 
32GB DDR4 3200MHz dual-channel, e são reforçados com um armazenamento ultra-fast PCIe 
SSD (até 1TB) para apoiar no trabalho ao longo do dia. Adicionalmente, os dois novos 
modelos vêm equipados com a mais recente placa gráfica Intel® Iris® Xe para atingir níveis 
de performance e visuais tradicionalmente associados com gráficos discretos. 
 
Durabilidade através do Design 
Ambos os modelos são os primeiros criados utilizando um novo design e novas cores, 
melhorando a imagem dos seus chassis e dobradiças, com uma moldura fina dos 3 lados 
para maximizar a área de ecrã. Os dois designs oferecem diferentes opções de ecrãs incluindo 
o FHD InCell de toque e um filtro de privacidade. O X30L-J ainda disponibiliza um ecrã mate 
de alto brilho de 13.3” Sharp IGZO FHD com brilho de 470NIT e baixo consumo de energia. 
Os dois dispositivos vêm com dobradiças de 180 graus para que possam ser totalmente 
abertos numa mesa para facilitar a partilha. O teclado retroiluminado e um Precision 
TouchPad vidrado ou o SecurePad opcional com leitor de impressões digitais diponibilizam 



 

 
 

uma experiência de utilizador mais ergonómica. Os novos dispositivos Portégé foram 
também desenhados para corresponderem ao standard MIL STD 810G que dá aos 
utilizadores o descanso pois os dispositivos conseguem suportar as mais difíceis condições 
de trabalho. O X30L-J é revestido por um chassis de magnésio ultraleve para manter o 
perfeito equilíbrio entre rigidez e flexibilidade. O novo Sistema de refrigeração Airflow 
mantém os dois portáteis a operar a temperaturas ótimas, sendo também composto por pés 
emborrachados para elevar o portátil e permitir uma melhor refrigeração, estabilidade e 
conforto. 
 
Prontos para trabalhar  
Cada um dos portáteis inclui um bateria com uma durabilidade¹ até 15 horas para o X30L-J 
e até 14 horas para o X40-J, eliminando as preocupações de ter de procurar por um local 
para carregar enquanto anda de um lado para o outro. Também incorporam uma 
funcionalidade de carregamento rápido que permite carregar até 40% em simplesmente 40 
minutos, fornecendo energia suficiente para o resto do dia de trabalho enquanto faz uma 
pausa para café. Quando a inspiração chega, os dois computadores são o companheiro 
perfeito para captar o seu pensamento com a suas suas capacidades de ativação instantâneas, 
minimizando o tempo para reiniciar o computador. 
 
Alta Conectividade 
Graças a um vasto conjunto de opções de conectividade wireless e por fio, estes dois 
portáteis adaptam-se facilmente a qualquer ambiente de trabalho. Cada um vem equipado 
com duas portas USB-C Thunderbolt 4 para que os trabalhadores móveis possam carregar, 
transferir e conectar tudo num só local. A conectividade de periféricos é também assegurada 
por uma porta HDMI, 2 portas USB 3.1 Type-A e um jack de áudio de 3.5mm, enquanto uma 
slot para cartões micro SD acomoda as necessidades de armazenamento portátil. Para uma 
maior conectividade, o X30L-J também vem equipado com uma porta ethernet RJ45. Numa 
perspetiva wireless, cada um dos computadores vem equipado com o mais recente módulo 
Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1. O X30L-J também disponibiliza como opção um módulo 
LTE em 2021.  
 
“Vivemos num mundo ‘always on’ e ‘always there’, e as exigências cada vez mais crescentes 
quer de trabalho quer pessoais significam que os utilizadores necessitam mais do que um 
equipamento que consiga acompanhar este seu tipo de vida, mas que o consiga melhorar,” 
afirma Damian Jaume, Presidente, Dynabook Europe GmbH. “Estes dois novos 
computadores portáteis trazem à vida a visão da dynabook de inovação contínua na vida, 



 

 
 

disponibilizando aos utilizadores tudo o que precisam para uma produtividade, cratividade e 
colaboração ininterruptas, onde quer que seja necessário estar. Estes são os dois primeiros 
computadores lançados pela dynabook desde se ter tornado totalmente propriedade da Sharp 
Corporation, marcando uma nova estapa no futuro da tecnologia e um excitante novo capítulo 
para a nossa herança de 35 anos.” 
 
Segurança Máxima 
O X30L-J e o X40-J juntam-se ao crescente portfólio de modelos que cumprem com os 
estritos requisitos de dispositivos Secured-core da Microsoft, assegurando uma maior 
resistência às atuais e futuras ciberameaças. Foram construídos utilizando uma combinação 
robusta de uma BIOS proprietária dynabook em conjunto com hardware, software e proteção 
de identidade. Cada portátil disponibiliza encriptação empresarial, autenticação facial e de 
impressões digitais, e um protetor da câmera web para maior privacidade. Os dois 
computadores portáteis vêm equipados com uma slot para cadeado de segurança para 
deixar os seus utilizadores descansados quando necessitam de sair do pé do seu computador. 
Ambos também são configuráveis com um ecrã de privacidade FHD para que os conteúdos 
projetados possam estar automaticamente visíveis para o utilizador, utilizando um simples 
comando de teclas. 
 
Os dois equipamentos vêm com a exclusiva Garantia de Fiabilidade da dynabook – que 
significa que em caso de avaria do equipamento no primeiro ano de garantia, a dyanbook 
compromete-se não só a reparar o equipamento como também a reembolsar o valor de 
aquisição que consta na factura, desde que o registo do equipamento seja efectuado até 30 
dias após a aquisição. Para mais informações consultar: 
https://pt.dynabook.com/generic/reliability/ 
 
O Portégé X30L-J e o X40-J estarão disponíveis a partir de novembro de 2020. Para mais 
informação sobre a gama dynabook por favor visite: 
http://uk.dynabook.com/generic/business-solutions 
 
1MobileMark™ 2014 a correr Windows 10. MobileMark é uma marca registada da Business 
Applications Performance Corporation. 
 
 
 
 



 

 
 

Notas a editores: 
A lista completa e comparação de especificações para os novos dispositivos Portégé podem 
ser vistos no seguinte gráfico: 
 

 Portégé X30L-J Portégé X40-J 

Tamanho e Peso 306mm x 210mm x 17.9mm; a partir de 

906g 

323mm x 220mm x 17.9mm; a partir de  

1.4kg 

Processador 11th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7  

Intel® Celeron 

11th Gen Intel®Core™ i3/i5/i7 

 

Memória 2x DDR4 (3200MHz) – 1x on-board até 

16GB e 1x S0-DIMM até 16 GB, seleção 

de diferentes PCIe SSDs até 1TB 

2x DDR4 (3200MHz) – 1x on-board até 

16GB e 1x S0-DIMM até 16 GB, seleção de 

diferentes PCIe SSDs até 1TB 

Bateria Bateria de 4-células com 53Wh e até 15 

horas de vida de Bateria2 

Bateria de 4-células com 53Wh e até 14 

horas de vida de Bateria1 

Ecrã 13.3” FHD SHARP IGZO de baixa 

latência, alto brilho 470 NIT  

13.3” FHD 400 NIT com função de 

privacidade 

13.3” FHD 300 NIT com toque In-Cell 

13.3” HD 220 NIT  

14.0” FHD 400 NIT com função de 

privacidade 

14.0” FHD 300 NIT com toque In-Cell 

14.0” FHD 250 NIT 

Conectividade de 

periféricos 

2x USB Type-C com Thunderbolt 4, 2x 

USB 3.1 Type-A, 1x HDMI 2.0, 1xRJ45 

2x USB Type-C com Thunderbolt 4, 2x USB 

3.1 Type-A, 1x HDMI 1.4 

Conectividade 

Wireless 

Intel AX WiFi 6 e Bluetooth 5.1 

 

Intel AX WiFi 6 e Bluetooth 5.1 

Câmera Câmera 0.9MP HD ou câmera FA com 

protetor de câmera 

Câmera 0.9MP HD ou câmera FA com 

protetor de câmera 

Chassis Liga de Magnésio 

(MIL STD 810G) 

Lige de Alumínio 

(MIL STD 810G) 

Dobradiça 180 graus 180 graus 

 
-FIM- 

 
 
 
 
 



 

 
 

Contactos Media 
Para mais informação sobre especificidades ou imagens de imprensa, por favor contacte: 
Fernando Batista, Do It On  
fernando.batista@doiton.agency  
 
Ligue-se Online 
Visite o nosso website para obter os últimos detalhes e especificidades dos nossos 
produtos e o nosso blog para informação adicional. Pode também ligar-se a nós através 
das redes sociais: Twitter, Linkedin e Youtube.  
 
Sobre a Dynabook Inc. 
Operando anteriormente como Toshiba Client Solutions Co. Ltd, a Dynabook Inc é agora 
propriedade integral da Sharp Corporation. Com mais de três décadas de uma 
engenharia de excelência, a Dynabook Inc continua a fornecer produtos e soluções da 
mais alta qualidade e confiança para apoiar os seus parceiros e clientes no alcance dos 
seus objetivos.  
 
Para mais informações, por favor visite: https://pt.dynabook.com/generic/business-
homepage/ 
 

 


