
 

 

 

DYNABOOK OZNAMUJE NEJNOVĚJŠÍ GENERACI NOTEBOOKŮ:  

PRVNÍ NOTEBOOKY ZNAČKY DYNABOOK V EVROPĚ 

• První nová zařízení na evropském trhu po rebrandingu společnosti Toshiba na 

„dynabook“  

• Novinky s nejnovějšími procesory, vylepšenou konektivitou a pohotovostním 

režimem Modern Standby odrážejí závazek společnosti dynabook vůči B2B 

zákazníkům 

 

9. července 2019, Neuss, Germany – Společnost Dynabook Europe dnes oslavuje 

„dynabook Day“ a oznamuje dva nové notebooky – Portégé X30-F a Tecra X40-F, které 

navazují na 30leté dědictví. Jedná se o vůbec první zařízení představená v Evropě pod 

značkou dynabook po rebrandingu počítačové divize společnosti Toshiba v dubnu letošního 

roku. Novinky demonstrují odhodlání a odborné znalosti společnosti na trhu 

profesionálních B2B notebooků. 

 

Nové elegantní notebooky obsahují řadu funkcí, které zajišťují jejich bezproblémovou 

konektivitu a spolehlivost. Vynikají pohotovostním režimem Modern Standby, nejnovějšími 

procesory Intel® Core™ 8. generace (Whiskey Lake) a novou přidanou pamětí Intel® 

Optane™. Kromě toho se mohou pochlubit dalšími vylepšeními, například precizním 

hardwarovým touchpadem (PTP) s možností probuzení notebooku otiskem prstu. Nově 

navržený ventilátor zlepšuje proudění vzduchu a chlazení při sníženém hluku. 

 

„9. červenec označujeme jako „dynabook Day“ a značka oslavuje 30leté výročí. Je to vhodná 

chvíle, abychom v Evropě představili první notebooky značky dynabook. V roce 1985 uvedla 

Toshiba na trh první přenosný počítač na světě (T1100) a v roce 1989 následoval první 

notebook na světě s označením DynaBook J-3100 SS001,” říká Damian Jaume, prezident 

společnosti Dynabook Europe GmbH. 

 

„Nyní uvádíme pod značkou dynabook na evropský trh dva nové notebooky, které navazují 

na trend exkluzivity, jenž je symbolem našeho 30letého dědictví a inovací v oblasti 

mobilních počítačů. Novinky zároveň ukazují náš závazek k investicím s přidanou hodnotu. 

Nová zařízení zdůrazňují naše zaměření na kvalitu, zabezpečení a inovace.“  

 

Snadná konektivita, špičkový výkon a spolehlivost  

https://dynabook.com/business/seminar/190709/index.html


 

 

 

Nejnovější generace modelů Portégé X30-F a Tecra X40-F je vybavena systémem Windows 

10 Modern Standby (MS) vycházejícího z původní myšlenky Windows 8.1 Connected 

Standby. Ten umožnil implementovat do počítačů model práce s chytrým telefonem, který 

po probuzení otiskem prstu poskytuje okamžitě aktualizované informace. 

 

Zatímco zařízení vybavená Connected Standby aktualizují data na pozadí ve chvíli, kdy mají 

k dispozici určité datové připojení, Modern Standby PC využívá veškerá dostupná síťová 

připojení – WiFi, mobilní datové sítě (MBB) či kabelové připojení – k tomu, aby za využití 

technologie S0 low power idle kontroloval síťové aktivity během režimu nízké spotřeby. 

 

Mezi další vylepšení přístrojů Portégé X30-F a Tecra X40-F patří nejnovější technologie WiFi 

6, která poskytuje rychlejší WiFi s větší kapacitou. Tato nová generace založená na 

standardu 802.11ax je dalším krokem v oblasti bezdrátového připojení, které přináší rychlé a 

spolehlivé spojení i v datově velmi vytíženém prostředí. 

 

Obě zařízení využívají možnosti speciálního úložiště Intel® Optane™, které urychluje práci 

s daty a zkracuje čekací doby načítání dat. Intel® Optane™ se dokáže učit, které funkce 

spouští uživatel nejčastěji, od zavádění systému přes vyhledávání souborů až po spouštění 

aplikací a následně tyto často využívané procesy urychluje. Často používané úkony jsou 

potom rychlejší a hladší. 

 

Dalším klíčovým prvkem je nový ventilátor S-Type. Ten byl vyvinut tak, aby poskytoval 

zlepšený chladicí efekt (objem vzduchu se zvýšil o 10 %) při současném snížení otáček. 

Výsledkem je tišší provoz přístroje. 

 

Notebooky Portégé X30-F a Tecra X40-F jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší standardy 

v oblasti zabezpečení. Kromě vlastních systémů BIOS a TPM 2.0 podporují tyto modely 

pokročilé funkce zabezpečení, jako například Secure Launch či System Management Mode. 

 

Portégé X30-F a Tecra X40-F budou na trhu od srpna 2019. Pro více informací o sortimentu 

dynabook navštivte http://www.toshiba-czech.com/generic/business-homepage/. 

 

 

-ENDS- 

 

Kontakt pro média  

http://www.toshiba-czech.com/generic/business-homepage/


 

 

 

Další informace o specifikacích, včetně obrázků, získáte na adrese: 

Filip Vítek, FYI Prague 

Filip.Vitek@fyiprague.cz / +420 603 585 460 

 

Sledujte nás online 

Navštivte naše webové stránky, kde najdete technické údaje a nejnovější informace o 

produktech. Další informace naleznete na našem blogu. Nebo se s námi spojte na 

našich sociálních médiích – LinkedIn. 

 

O společnosti Dynabook Inc. 

Již více než 30 let představují notebooky a technologie Toshiba standardy pro inovace, 

kvalitu a spolehlivost. Společnost Dynabook Inc., jejímž většinovým vlastníkem je nyní 

Sharp Corporation, pokračuje v této tradici poskytováním bohatých hodnot a služeb, 

které pomáhají našim partnerům a zákazníkům v dosahování jejich cílů. 

 

Další informace naleznete na adrese http://www.dynabook.com/eu/.  
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