
 

 

 

Dynabook představil nejlehčí notebook na světě¹ s 13,3” 

displejem a procesory Intel® 10. generace – Portégé X30L-G 

• Unikátní kombinace mobility a výkonu – hmotnost pouhých 870 g* a odolnost 

dle vojenských standardů MIL-STD 810GA  

• Navržen pro mobilní profesionální práci – s pokročilými funkcemi, možnostmi 

připojení a zabezpečení  

 

6. ledna 2020, Neuss, Germany – Dynabook Europe GmbH představuje dnes nejlehčí 

13,3” přenosný počítač na světě¹ s procesory Intel® 10. Generace – Portégé X30L-G. 

Notebook s hmotností pouhých 870 g* byl speciálně navržen pro uživatele s nejvyššími 

nároky na mobilitu. Přesto splňuje vysoké standardy konektivity, výkonu, bezpečnosti i 

uživatelského komfortu a překračuje standardy Microsoft Modern Device, které určují 

měřítka pro moderní výpočetní zařízení. 

 

Portégé X30L-G byl zkonstruován tak, aby byl dokonalým společníkem moderního 

profesionála v kanceláři i na cestách. V jednom přístroji snoubí mimořádnou mobilitu a 

vysokou odolnost – jeho hořčíkové šasi je extrémně lehké a zároveň robustní. Společnost 

Dynabook navrhla Portégé X30L-G tak, aby vyhovoval vojenským standardům MIL-STD-

810G a odolal extrémním podmínkám. Notebook byl podroben testům na pád, změny 

teplot, vlhkosti a prašné prostředí. Provedené zkoušky prokázaly jeho celkovou odolnost 

vzhledem k zajištění náročných požadavků dnešních mobilních pracovníků. Jeho 

antireflexní 13” IGZO FHD LCD displej vyvinutý společností Sharp poskytuje při snížené 

spotřebě energie ve srovnání se standardním LCD vysoký jas 470 NIT. Díky výdrži na 

baterie až 14,5 hodiny* (s displejem IGZO) a funkci rychlého nabíjení, která zajišťuje 

4hodinovou výdrž po pouhých 30 minutách nabíjení, se uživatelé nemusí na cestách 

obávat nečekaného přerušení práce. 

 

Lehký, ale výkonný 

Navzdory velmi lehkému a kompaktnímu provedení nabízí Portégé X30L-G vysoký 

uživatelský komfort bez kompromisů. Nejnovější procesory Intel Core™ 10. generace a 

široký výběr úložišť SSD včetně SATA, rychlých PCIe disků a Intel® Optane přispívá 

k tomu, aby uživatel zvládl všechny pracovní úkoly s vysokou produktivitou. Rychlá 

operační paměť DDR4 RAM odpovídá nárokům dnešních firemních aplikací a čtečka 

Micro SD karet přidává další možnosti přenosného úložiště. 



 

 

 

 

„Uvedení modelu Portégé X30L-G demonstruje náš závazek vyvíjet zařízení, která jsou 

navržena s ohledem na potřeby moderních pracovníků. Toto zařízení ukazuje, jak naše 

vývojové týmy dokáží zabalit výkonné profesionální vlastnosti do stále kompaktnějších 

přístrojů,“ říká Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „Nová 

generace lehkých zařízení je zde a my jsme rádi, že se řadíme mezi její průkopníky.“  

 

Rozsáhlá konektivita a prvotřídní zabezpečení 

Nový notebook těží z široké škály možností připojení síťových i periferních zařízení. Port 

USB Type-C umožňuje uživatelům nabíjet, připojovat se k displejům či přenášet data 

prostřednictvím jediného konektoru. Přes ultra tenký design je zařízení vybaveno portem 

HDMI v plné velikosti a dvěma porty USB 3.0, takže uživatelé nemusí myslet na to, aby 

s sebou měli neustále příslušné adaptéry. Volitelná dokovací stanice USB-C naopak 

v kanceláři umožňuje okamžité připojení několika periferií jedním kabelem. Pokud jde o 

síťové připojení, nejnovější modul Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 WiFi podporuje vyšší 

rychlosti s větší šířkou pásma a port Gigabit-LAN umožňuje snadný a rychlý přístup k 

síťovým prostředkům v kanceláři. 

 

Pro každou společnost je prioritou důsledné zajištění bezpečnosti citlivých dat. Aby byly 

podniky chráněny před neustále sofistikovanějšími kybernetickými hrozbami, nabízí 

proto Portégé X30L-G vysokou míru zabezpečení a řadu nástrojů pro účinnou správu. 

Před nevyžádaným přístupem k podnikovým datům chrání notebook systémy Windows 

Hello a Intel Authenticate ve spojení s biometrickým ověřením obličeje a čtečkou otisků 

prstů. Další vrstvu robustní ochrany přidávají například Trusted Platform Module 2.0 

(TPM) či vlastní BIOS společnosti Dynabook. 

 

Portégé X30L-G bude k dispozici od poloviny února 2020. Více informací o zařízeních 

dynabook naleznete na http://www.cz.dynabook.com.  

 

¹ Mezi 13” notebooky s 10. generací procesorů Intel Core U Series k 27. prosinci 2019 

podle průzkumu společnosti Dynabook Inc. 

* v závislosti na konfiguraci 

-ENDS- 

 

Kontakt pro média  

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

http://www.cz.dynabook.com/


 

 

 

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.cz.dynabook.com.  
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