
 

DYNABOOK ANUNCIA CHEGADA DE PROCESSADORES 11TH GEN INTEL® 
CORE™ vPRO A DISPOSITIVOS DA GAMA PORTÉGÉ X SERIES 

• Novos processadores estão disponíveis entre dispositivos X Series: Portégé 
X30W-J, Portégé X30L-J e Portégé X40-J 

• Alinhados com a chegada ao mercado dos processadores vPro®11th Gen Intel® 
Core™, estes dispositivos estão entre os primeiros no mundo a incluir este tipo 

de tecnologia 
 
12 de janeiro de 2021, Lisboa, Portugal – A Dynabook Europe GmbH acaba de anunciar a 
disponibilidade dos seus processadores 11th Gen Intel® Core™ vPro® para a sua 
gama premium Portégé X Series, na qual se incluem o Portégé X30W-J – o conversível de 
13.3” polegadas mais leve do mundo* –, o Portégé X30L-J e o Portégé X40-J. A dynabook 
reforça, assim, o seu compromisso em assegurar que a sua gama de dispositivos continua a 
dispor de tecnologia Intel de ponta.  
 
Com o anúncio da chegada ao mercado dos processadores 11th Gen Intel® Core™ vPro®, a 
gama atualizada de dispositivos da dynabook apresentará um ainda melhor desempenho, 
bem como funcionalidades de segurança aprimoradas, ideais para o atual profissional móvel.  
 
“Com a disponibilidade imediata dos processadores 11th Gen Intel® Core™ vPro para a nossa 
gama premium, a Portégé X Series continua a oferecer o que há de melhor na computação 
móvel,” afirma Damian Jaume, Presidente, Dynabook Europe GmbH. “Combinando uma 
engenharia elegante com um desempenho exigente potenciado pela Intel, a X Series lidera a 
nossa principal linha empresarial, à medida que nos esforçamos para atender às necessidades 
em evolução dos atuais trabalhadores móveis.” 
 
A Dynabook Europe anuncia hoje também a chegada de processadores 11th Gen Intel® 
Core™ a outros dispositivos chave das famílias Satellite Pro e Tecra. 
 
A gama premium Portégé X Series com processadores 11th Gen Intel® Core™ vPro® já está 
disponível. Para mais informação sobre a gama de produtos dynabook, por favor visite: 
https://pt.dynabook.com/generic/business-homepage/ 

-FIM- 

* Baseado em portáteis conversíveis de 13.3” polegadas com processadores 11th generation 
Intel Core de 2020/11/0, de acordo com a Dynabook Inc.  
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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 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 
 


