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7-ה רודהמ לטניא ידבעמ םע םייקסעה םיפוטפלה וק יעוציב תא תרבגתמ הבישוט

תורדס ללוכ – לטניא ידבעמ לש שדחה רודה םע וקשוי הבישוט לש םידיינה םיבשחמה וקב םימגד 9
Portege-ו ProSatellite, Tecra-ה יבשחמ
ךורא הללוס ןמז ללוכ ,םיעוציב לש תושדח תומר םישמתשמל ועיצי לטניא לש יעיבשה רודה ידבעמ
םימושיי יובירב לפטל תלוכיהו רתוי
לטניא לש יעיבשה רודה ידבעמ לש תונורתיה תא יוטיב ידיל איביש שדח םידיינ וק לש הקשה – הנקב

תרבח ידי לע תידעלב לארשיב תגצוימה (Toshiba Europe GmbH) הבישוט .ביבא לת .2016 ראוניב 4
יווק תשולשב (™7th gen Intel® Core) לטניא לש יעיבשה רודה ידבעמ לש ובוליש לע םויה הזירכה ,ליעפמ
רודהמ לטניא ידבעמ תפסות .Portégé-ו Satellite Pro, Tecra :הרבחה לש םייקסעה םידיינה םיבשחמה
לחה ,תוחוקלל ועייסי ,םירזגמהו תורוצה ,םילדגה לכמ םיקסעל תודעוימה בשחמה תוכרעמ לש ןבלב יעיבשה
המאתהבו ,הנורחאה תיגולונכטה הלימב םהידבוע תא דייצל ,םילודג םינוגראל דעו םיינוניבהו םינטקהמ
.הדובעב תודיינו תוליעי ,החטבא לש תורימחמה תושירדל

קסע לכ רובע םירבגותמ םיעוציב

Portégé A30-D, Tecra A40-D, Tecra -ה יבשחמ םיאצמנ םישדחה םידבעמה בולישמ ונהייש םימגדה ןיב
A50-D ו-Tecra Z50-D. ה- Portégé A30-D קד אוה .םיכרדב הדובע ןובשחב חקולה םוימירפ בשחמ אוה
רשפאמה בצמ – תועש 15-כל עיגמה הללוס ןמזו תוירושיק תולוכיב סומעו (ג״ק 1.5 קר לקוש) לקשמ לקו
.ךכל רבעמו אלמ הדובע םוי ךלהמב האלמ תויביטקודורפ

םישפחמה הלא רובע 15.6 לש לודג ךסמ עיצמ Tecra Z50-D -ה בשחמ ושארבו Tecra -ה יבשחמ וק
לש תיעוצקמה הביבסב םישרדנה ,הבר תודיינו תרבגותמ החטבאב דייוצמה ,ינחלושה בשחמל קזח ףילחת
רפסמו ,תימונוטוא תוירושיק רשפאמ םיבשחמה וק .יבלש-וד יוהיזל תורשפאו עבצא תעיבט יוהיז ללוכ ,םויה
,קרפה לעש תומישמב תודקמתהב הוולש םישמתשמל חיטביש ןותנ ,תונוש תובחרהל תואיצי לש םישרמ
.םינוש תוירושיק ירזיבאל הגאדל םוקמב
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Satellite Pro :םה ףא ודיוצ ,םיינוניבהו םינטקה םיקסעל םידעוימה Satellite Pro -ה יבשחמ וקב םיפוטפל 5
A30-D, A40-D, A-50D םג ומכ Satellite Pro R40-D ו- R-50D. רובע דחוימב וננכותש וללה םיבשחמה
םירשפאמ םהו שיגנ ריחמבו דחוימב םינימא םיבשחמ םיעיצמ ,םיינוניבו םינטק םיקסע רובעו ,ךוניחה תכרעמ
.ךרדב וא דרשמב ,התיכב הליעיו תיביטקודורפ הדובע

החטבאו םידיינ םיעוציב

קפסי ,הבישוט לש םיבשחמב ובוליש .וקה ךרוא לכל םירבגותמ םיעוציב עיצמ ,לטניא ידבעמ לש יעיבשה רודה
.רתוי םיכורא הללוס ייח ללוכ ,לטניא תייגולונכט בטימ תא םיקסעל

הבישוט תטילשב אצמנה םיבשחמהBIOS-ב הרבחה תעקשה לש תונורתיהמ ונהיי ףא הבישוט יבשחמ לכ
בצמ – רוצייה יכילהל ישילש דצמ םיקיזמ םימרוג תרידח לש ןוכיסה תרסהו החטבא לש תפסונ הבכש קפסמהו
Trusted -מ החטבא ילכ רפסמ תועצמאב קפוסמ ףסונ ישפנ טקש .תופקתהל ןוכיסב םיבשחמ דימעהל לוכיה
Platform Module (TPM) הסינכב עבצא תועיבט יוהיז דעו םיבשחמל הסינכל תוחטבואמ תויצפוא דעו.

?האלה המו

לש שדחה רודב שומיש ושעי ןלוכש תושדח תודיינ בושחמ תוכרעמ רפסמ לע 2017 ךלהמב זירכת הבישוט
יווק .םיליבומו םיינשדח םייקסע תונורתפ חותיפב הרבחל שיש ברה ןויסינהמ ונהיי םג ומכ ,לטניא יבשחמ
.2017 תנש לש ןושארה ןועברה ךלהמב לארשיב םינימז ויהי םישדחה םירצומה

הבישוט תודוא

Toshiba Corporation, תרבח Fortune Global 500, תמדקתמ הקינורטקלאב היתולוכי תא םויכ תדקממ,
םיחוטבו םייקנ םוימויה ייחב תומייקל היגרנא :םיירקיע םירצומ יווק השולשב םיינורטקלא םירצומו תוכרעמבו
,םישנאל תובייוחמ״ וטומ םע .עדימה תרבח ןדיעל םיאתמה ןוסחאו םייחה תוכיא רופישל תויתשת ,רתוי
הדסונ הרבחה .רתוי םיבוט םייח תויחל ולכוי םיאבה תורודה וב םלועל תמרות הבישוט ,״דיתעל תובייוחמ
,םידבוע ףלא 199 םיקיסעמה םיפוג 580 לעמ תילבולג תשרב גתומה תחת םילעופ םויכו 1875 תנשב ויקוטב
.רלוד דראילימ 55-כ לש תוריכמ םע

www.toshiba.co.jp/index.htm :רתא

ליעפמ תודוא

לופיט ימוחתב םיקסעו םינוגראל םיללוכ תונורתפ ןתמב החמתמה הרבחכ ,הנש 75-כ ינפל המקוה 'ליעפמ"
םייונישל המצע המיאתה הרבחה .םיכשמתמ תורשו הכימת יססובמ םייקסע םיתוריש וינוגרא טלפב
יעוצקמה סופדה ,הימדהה םוחתב םיללוכ תונורתפ ןתמב הדקמתהו ,םינשה ךלהמב ולחש םייגולונכטה
םייונישל היתורשו הירצומ לס תא םיאתהל ליעפמ הדיפקמ ,וזככ .לדוג רדס לכב םינוגראו םיקסעל בושחמהו
ליבקמבו תינוגרא-תיקסעה תולהנתהה לע התעפשהו תיגולונכטה תומדקתההמ םיעבונה םייקסעהו םיינוגראה

http://www.toshiba.co.jp/index.htm
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המ ,ליעפמ לש םלועה התשיפת סיסבב יכ תוחוקלל תורשהו הכימתה ךרעמ תא תעה לכ קזחלו רפשל –
,הכימת הקינעמה "תנמושמ הנוכמ" לש המויק תבייחמ וז השיפת .ללוכה ןורתפה תוכיא אוה תמאב בושחש
.רתויב ההובגה המרב גורדשו תורש


