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תחנת עגינה חכמה  – Thunderbolt 3 -המכריזה על  טושיבה

 לחיבור פשוט אחד של הלפטופ לסביבת העבודה השולחנית

 

   על הכריזה, מפעילהמיוצגת בישראל בלעדית על ידי חברת ( Toshiba Europe GmbH)טושיבה 

תחנת עגינה חכמה המשמשת לחיבור המחשב הנייד של המשתמש העסקי  -Thunderbolt 3 -ה

תואם לקו , המכשיר שהושק כעת בישראל. בקלות ובמהירות –לסביבה הביתית והמשרדית שלו 

והוא חוסכת מהמשתמש  Tecra X40-D -ולקו מחשבי ה  X30-D-ל, Portégé X20W-D-מחשבי ה

בכל פעם שהוא חוזר , את כאב הראש הכרוך בחיבור אינספור כבלים, או למשרד, שחוזר הביתה

 . לשולחן העבודה שלו

 

מכשירים /אביזרים 31יכול לחבר למחשב הניד עד  Thunderbolt 3/USB Type Cחיבור 

 . אלא גם דואג לטעינת המחשב באותו זמן, הכבל משמש לא רק להעברת נתונים. פריפריאליים

 מ"כולל מע שקל Thunderbolt  :1699-מחיר ה

 

חיבורי  HDMI ,4שני חיבורי : תואמת לכל סוגי החיבורים האפשריים כיוםתחנת העגינה החדשה 

USB 3 ,שני חיבורי , ׳כשאחד משמש לתמיכה במצב טעינה ו׳שינהUSB Type C ,חיבורDisplay 

Port , חיבורMini Display Port , כמו גם חיבוריVGA ,LAN התחנה אף . וחיבור אוזניות או מיקרופון

מהירות העברת . 4Kלהציג מידע ולנגנו במקביל על שני מסכי  HDMI-ערוכה להשתמש בשני מחברי ה

מסכים חיצוניים או שני מסכים  1נת העגינה בעד בסך הכל תומכת תח. Gbits 40הנתונים היא עד 

 . ומסך מחשב נייד

 

מספקת בסיס לשימוש , תחנת העגינה שהיא מהמתקדמות בסוגה כיום, מנכ״ל מפעיל, לדברי רז דרבי

 חיבור ״. הן במשרד בעסק והן בעבודה מהבית, גמיש במחשבי הפרימיום של טושיבה

מאפשר העברת אינפורמציה באיכות וידאו ואודיו גבוהה ש, יחסיתהנו חיבור חדש Thunderbolt -ה

היינו זקוקים למספר רב של מחברים שונים כדי , לפני כןצריך לזכור ש .דרך מחבר אחד -לרבות טעינה 

 .״...התוצאה היתה פלונטר שלם של כבלים. כשכל אחד דרש את הכבל שלו –ים חומרה שונסוגי לחבר 

 

יחדיו ות עגינה נניתן לחבר כמה תחהחדש של טושיבה טמון בעובדה שהייחודיות במוצר , לדברי דרבי

ניתן לעבוד מתחנה אחת על שלושה וכי  מתאים למרכזי מעקב וניהול מרובי מסכיםמצב הבשרשור  -



 

משפרת משמעותית את חויית העבודה ואת  ״התחנה החדשה. ביותר סכים פתוחים באיכות גבוההמ

 .אומר דרבי, קטיביות העובד״נוחותה ומעלה משמעותית את פרודו

 

 טושיבה אודות

Toshiba Corporation  השייכת לרשימת, Fortune Global 500 מתקדמת באלקטרוניקה יכולותיה את כיום ממקדת ,

 תשתיות, יותר ובטוחים נקיים היומיום בחיי לקיימות אנרגיה: עיקריים מוצרים קווי בשלושה אלקטרוניים ומוצרים ובמערכות

 גופים 085 מעל גלובלית ברשת המותג תחת פועלים כיום. המידע חברת לעידן המתאים ואחסון החיים איכות לשיפור

 . דולר מיליארד 00-כ של מכירות עם, עובדים אלף 911 המעסיקים

 www.toshiba.co.jp/index.htm: אתר

 

 מפעיל אודות

 ארגוני בפלט טיפול בתחומי ועסקים לארגונים כוללים פתרונות במתן המתמחה כחברה שנה 50-כ לפני הוקמה' מפעיל"

, השנים במהלך שחלו הטכנולוגיים לשינויים עצמה התאימה החברה. מתמשכים ושרות תמיכה מבוססי עסקיים ושירותים

 . גודל סדר בכל וארגונים לעסקים והמחשוב המקצועי הדפוס, ההדמייה בתחום כוללים פתרונות במתן והתמקדה

 

 


