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לקהו קדה - 1-ב 2 תרוצתב יקסעה פוטפלה – PORTÉGÉ X20W-D -ה לע הזירכמ הבישוט
1 7-ה רודה ידבעמ לש םחוכ אולמב שומיש השועה ,םלועב

תרבח ידי לע תידעלב לארשיב תגצוימה (Toshiba Europe GmbH) הבישוט .ביבא לת .2016 ראוניב 24
עיגמה ,םלועב לקהו קדה in-1-2 ידירביהה יקסעה בשחמה ,Portégé X20W-D לע םויה הזירכה ,ליעפמ
שדחה בשחמה .(7th gen Intel® Core™ U-Serie) לטניא לש יעיבשה רודה ידבעמ לש וחוכב רבגותמ
ךופהלו וריצ לע תולעמ 360 ךסמה תא בבוסל שמתשמל רשפאמ ,בהז יבולישו סקינוא לוחכ עבצב רכמייש
.ישומיש בר טלבאטל המצוע בר פוטפלמ ותוא

דע קיזחתש המצוע תבר הללוס ,החטבאו תוירושיק תולוכי לש בחר ןווגמב דייוצמ עיגמPortégé X20W-D -ה
יצח לש הניעטב שומיש לש הרטסקא תועש 4 דוע תקפסמה – הריהמ הניעט לש תונורתיו הדובע תועש 16
.דבלב העש

הבוטה פוטפלב שומישה תייוח תא רוציל הלש ןוצרהמ קלחכ הבישוט החתיפ Portégé X20W-D -ה תא״
– תולודגה תוינוגראה תוביבסה דעו תוינוניב ךרד ,תונטק תורבחב םיקסעוממ ,עוצקמ ישנא רובע ,ןתינש רתויב
הבישוטב PC & Solutions תביטח ריכב אישנ ןגס ,הטישאמאי יקאמ רמא ,״םיאצמנ םה וב םוקמל רשק אלב
תודיינ ןיב םלשומה בולישה תא תקפסמ Portégé -ה תחפשמל השדחה תפסותהש םינימאמ ונא״ .הפוריא
.״שפנ תוולשו החטבא לש ההובג המר םישמתשמל העיצמ ידכ ךותו ,תונימאל
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הריקס״ .שדחה בשחמל תיניצר תורחת ילארשיה קושב םויכ אוצמל השק ,ליעפמ ל״כנמ ,יברד זר ירבדל
,תיבוציע הניחבמ רתויב םישרמה ,דחא זראמב רצייל החילצה הבישוטש הלגמ בשחמה טרפמ לש הריהמ
םשו הפ תרוזפתב אוצמל ןתינש תונוכתו תולוכי לש לודג ףסוא (׳םוימירפ גתומ ינא׳ לש רורב רסמ רדשמה)
״...תחטבואמ תודיינתהל יונבה דחא יקסע בשחמב אל לבא

לש תושימגה תא דחא בצועמ זראמב עיצמ אוה .ג״ק 1.1 ולקשמו מ״מ Portégé X20W-D 15.4 -ה לש ויבוע
יעיבשה רודה דבעמ תמצוע ידי לע ענומו Corning Gorilla ךסמו םויזנגמ הנבמ ןיגפמ ,דפטונו טלבאט ,פוטפל
הנימא שומיש תייווח תחטבהל – Hybrid Air - השדח רוריק תייגולונכט תכמות תכרעמה לכב .לטניא לש
.םיינוציק הדובע יאנת תחת םג – הקלח

םירבגותמ החטבאו תודיינ

לע ןגהל םידעוימה ,םה רשאב עוצקמה ישנא רובע החטבאו הנגהל םילכה לכב דייוצמ Portégé X20W-D -ה
דעו ,םינפ יוהיזל IR תמלצמ ,עבצא תעיבט יוהיזב דיוצמה SecurePad -ב שומישמ לחה – יקסעה עדימה
Trusted Platform הלולכ תכרעמב :דועו תאז .Intel Authenticate -ו Windows Hello יתורישב הכימתה
Module 2.0 הש הדבועב םיכמתנ הלא לכ .בשחמל תחטבואמ הסינכו תרבגותמ הנפצהל- BIOS לש הנבומה
ידי לע ורצונBIOS -ה ללוכ – הרמוחה לכש הדבועה .תפסונ הנגה תבכש קפסמ ,המצע הבישוט לש בשחמה
ףושח בשחמה תא ריאשתש ישילש דצמ הרבח המיע איבהל הלוכיש ןוכיסה תא ךרדהמ תקלסמ ,הבישוט
.תופקתהל

דנואסו תוישומיש

רויצ חולל ךסמה תא תכפוהה WACOM תייגולונכט תאו AES טע םישמתשמל עיצמPortégé X20W-D -ה
לש לוהינה קשממ :תופסונ תונבומ תונוכת .ןירקס׳צאטה תייווח רובגתל בר קוידו תראומ תדלקמ ,רויאו
System Center Configuration Manager ילכו לטניא לש Active Management תייגולונכט ,טפוסורקימ
שומישה לשב םוימירפ דנואס תייווח םג קפסמ בשחמה .חטבואמ רושיק תועצמאב היעב לכ ןורתפ רשפאמה
.יעבטו םישרמ יפקיה לילצ תבוטל DTS לש דנואס תנכותו harman/kardon לש םיינופואירטסה םילוקמרב

תואיצי ללש תללוכה Thunderbolt 3 הניעטה תדמעב שדחה בשחמב שומיש תושעל ןתינ תמלשומה הייווחל
.הדובעה תא השוע USB-C Travel Dock תדמע ,םיכרדב םידבועל .USB type C םהיניב ,םינוש םיגוסמ

2017 ראורבפמ :תונימז

הבישוט תודוא

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

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 םיתורישו ינוגרא טלפב
יעוצקמה סופדה ,היימדהה 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
המ ,ליעפמ לש םלועה תשיפת 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

http://www.toshiba.co.jp/index.htm

