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-הו PORTÉGÉ X30 -ה :םייעוצקמה םידיינה םוימירפה יבשחמ וקל הבישוט לש תושדחה תופסותה
TECRA X40

ביבא לת .2017 ץרמב 16תרבח ידי לע תידעלב לארשיב תגצוימה (Toshiba Europe GmbH) הבישוט – 
תקפסמה ,השדח םייקסע םידיינ םיבשחמ תרדס Tecra X40 -הו Portégé X30 לע םויה הזירכה ,ליעפמ
ילק ,םיבצועמ ,םישדחה םיבשחמה .תחטבואמו המצוע תבר ,םוימירפ תייווח הב םישמתשמה עוצקמה ישנאל
םיפרטצמ םישדחה םידיינה הבישוט לש םיקד-הרטלואהו םילק-הרטלואה םידיינה תחפשמל םיפרטצמו לקשמ
םינהנ םהו םלועב לקהו קדה in-1-2 ידירביהה יקסעה בשחמה - Portégé X20W -ה לש הנורחאה הקשהל
Windows תכרעמב שומישהמ :םידיינ םיבשחמ ןונכתו בוציעב םינשה ךרואל הרבחה הרבצש ברה ןויסינהמ
10 Pro, קד הנבמ תרשפאמה ,תידירביה רוריק תייגולונכט ,דואמ הלק םויזנגמ תגוסגס היושעה ׳הדלש׳ ךרד
םיבשחמה תרדס .(7th gen Intel® Core™ U-Serie) לטניא לש יעיבשה רודה ידבעמב שומיש דעו דחוימב
X-ה תרדס״ .תיבוציע הקיסאלקל וכפה רבכש םיטנמלא – וגולב בהז יבולישו סקינוא לוחכ עבצב העיגמ
םייקסעה תוחוקלל קפסל – תחא התרטמש תונשדחל הרשפה תרסח תוריסמה תא תנמסמ ונלש השדחה
,הטישאמאי יקאמ רמוא ,״תודימעו הללוס ייח ,סיסב תונוכת ,תוירושיק ,םיעוציב לע םירשפתמ אלש םירצומ
ימוחתב םינשה ךרואל ונרבצש ןורתי לכ ונלצינ״ .הפוריא הבישוטב PC & Solutions תביטח ריכב אישנ ןגס
תוכיאה תוקידבל דעו רוצייה ךרד ,בוציעהו ןונכתהמ ,חותיפהמ בלש לכל ותוא ונסנכהו םידיינה םיבשחמה
.״םהילעבל וקפסי הלאה םיבשחמהש םוימירפה תייווחב םיחוטב דואמ ונאש ךכ ,תודימעהו

זר רמוא ,״םיכרדבו דרשמב םילהנמל םלוה הנעמ םינתונ ,יתרקויה בוציעה בולישב ,המצועה יבר םיבשחמה"
רבחל החילצה הבישוט .שדחה וקל תיניצר תורחת ילארשיה קושב םויכ אוצמל השק״ .ליעפמ ל״כנמ יברד
לש וייח תא תוכפוהש תונוכתו תולוכי לש לודג ףסוא ,תיבוציע הניחבמ רתויב םישרמ דחא זראמ ךותל
״.רתוי םיחטבואמו םינהמ ,םילקל ,םיכרדב םא ןיבו דרשמב אוה םא ןיב ,שמתשמה
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יטנגלא יסדנה בוציעו המצוע יבר 
ללוכ Portégé X30 -ה .ג״ק 1.25 קר לקושו מ״מ 16.9 לש יבוע ,׳ץניא FHD .114 ךסמ ללוכ Tecra X40 -ה
םויזנגמ תגוסגס יושע השדחה הרדסה דלש .מ״מ 15.9 לש יבועו ג״ק 1.05 לש לקשמו ׳ץניא FHD 13.3 ךסמ
תודימעהו קזוחה רובגתל תרווכ תרוצתב םיקוזיח לש תימינפ הרוצתו תוטבח תגיפסל תפקמ הנגה קפסמה
ןתינו Full HD (1920 x 1080) יכסמ םיללוכ םידיינה ינש .ךדיאמ דחוימב ךומנ ללוכ לקשמ לע הרימשו דחמ
,השדחה הרדסב םיכסמה לש דואמ תובחרה הייפצ תויווזל רבעמ .Multi Touch עגמ יכסמכ םג םלבקל
רשפאמש המ ,םימדוקה םימגדה לומ ,טעמב ולדגוה ןהישקמש תודלקמ םג םישמתשמל הרבחה תקפסמ
תולקתה טועימו ההובגה םירצומה תוכיא םיכרו םיבחר םישקמ תלעב תראומ תדלקמ םע דחוימב הנהמ הדובע
חוקל לכל תתל הבישוטל תרשפאמ ,רתויב םימדקתמה הרמוח יביכרו דואמ םייתוכיא םירמוחב שומיש לשב
– התועמשמש – (״תונימאל תוירחא״) Reliability Guarantee -ה תא םישדחה םימגדה תא שכורה
תלקת לש הרקמבו םניח םינוקית תוריש ,הלקת לש הרקמב וקפסי הלש םישרומה תורישה יקפסו הבישוטש
יפסכ רזחה םג ,וילא ותרזחהו בשחמב ןוקיתל רבעמ הנוקה לבקי ,הנושארה תוירחאה תנשב בשחמב הרמוח
.השיכרה ןמזב םלישש ףסכה םוכס לש אלמ

החטבא 
.ץוחבמו םינפבמ – החטבא תומר רפסמ תללוכ השדחה X-ה תרדס ,שיגר ינוגרא עדימ לע ןגהלו חטבאל ידכ
שומישו עבצא תעיבט יוהיזב דיוצמה SecurePad -ב שומישה תמגודכ ,תוירטמויב תויגולונכטב שומיש
Windows -ו Intel Authenticate יתוריש תרגסמב םינפ יוהיזל השדחה הרדסב תמדקתמה IR ה תמלצמב
Hello face sign-in. תיברמ תוריהמו תוחונ תרשפאמ םג ,הבושח התויהל רבעמ ,וז תירטמויב החטבא
לע רצוימ בשחמה לש הנבומה BIOS -הש הדבועב םיכמתנ הלא לכ .תולקב בשחמל הסינכל תואמסיס תלוטנו
.תפסונ הנגה תבכש קפסמ אוהו ,ץוחב הז שיגר ביכר שוכרל םירחוב ,םירחא םינרצי דועב המצע הבישוט ידי

תונימאו תוירושיק 
תוירושיק תולוכיב םידייוצמ םיבשחמה ,תוליעיב לועפלו םירבוחמ ראשהל םייקסעה םישמתשמל עייסל ידכ
X -ה תרדס .בורקב ןימז היהי WWAN .שומיש תויורשפא ללשל םילגנוד ןווגמ םע תומיאת ללוכ ,תומדקתמ
זוחא 33 דע לש תויוריהמב ךמותה ,DDR4 ןורכיזו םיריהמ PCIe solid state םירביירד תללוכ תמדקתמה
גוז תוכזב תדחוימ דנואס תייווח םג םיקפסמ םיבשחמה .םימדוק םימגדב DDR3L -ה תונורכיזמ רתוי תוריהמ
םישרמ יפקיה לילצ ,דחי םירציימה DTS לש דנואס תנכותו harman/kardon לש םיינופואירטס םילוקמר
תלעב (Thunderbolt3) השדח הניגע תנחת םג החתיפ הבישוט תמלשומ הדובע תביבס רצייל תנמ לע .יעבטו
 תיטוחלא הניגע תרשפאמה WIGIניגע תנחת ,ןכו דחוימב המישרמ תוירושיק
.2017 לש ינשה ןועברהמ :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
גתומה תחת םילעופ םויכ .עדימה תרבח ןדיעל םיאתמה ןוסחאו םייחה תוכיא רופישל תויתשת ,רתוי םיחוטבו
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 .רלוד דראילימ 55-כ לש תוריכמ םע ,םידבוע ףלא 199 םיקיסעמה םיפוג 580 לעמ תילבולג תשרב
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
.לדוג רדס לכב םינוגראו םיקסעל בושחמהו
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