- MEDIA ALERT -

DYNABOOK KONDIGT NIEUWE 11E GEN INTEL® CORE™ vPRO
PROCESSOREN AAN VOOR PREMIUM DEVICES UIT X SERIE
Nieuwe processoren beschikbaar voor recente devices uit Portégé X Serie:
Portégé X30W-J, Portégé X30L-J en Portégé X40-J
Valt samen met komst van de 11e Gen Intel® Core™ vPro® processoren, devices
van dynabook zijn één van de eerste ter wereld die over de nieuwe technologie
beschikken




12 januari 2021, Neuss, Duitsland - Dynabook Europe GmbH kondigt de beschikbaarheid
aan van de nieuwe 11e Gen Intel® Core™ vPro® processoren in het aanbod van de premium
Portégé X Serie. Hieronder vallen de Portégé X30W-J - ’s werelds lichtste 13.3” convertible* en de Portégé X30L-J en Portégé X40-J. Hierdoor blijven de devices uit de meest
toonaangevende productlijn van dynabook beschikken over de nieuwste, geavanceerde
technologie van Intel.
Na de recente aankondiging van de komst van de 11e Gen Intel® Core™ vPro® processoren,
ondersteunt de vernieuwde productlijn de nieuwste features voor betere prestaties en
beveiliging. Hierdoor zijn ze nog geschikter zijn voor de moderne, mobiele professionals.
“Dankzij de directe beschikbaarheid van 11e Gen Intel® Core™ vPro® processoren in onze
belangrijkste lijn, biedt de Portégé X Serie nog steeds het allerbeste in mobile computing,”
zegt Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. “De combinatie van elegant ontwerp
met hoogwaardige prestaties dankzij Intel, maakt de X Serie tot de meest veelzijdige zakelijke
serie die we ooit hebben gehad. En deze is geschikt om tegemoet te komen aan de steeds
veranderende behoeften van hedendaagse mobiele werknemers.”
Dynabook heeft ook de komst van de 11e Gen Intel® Core™ processoren naar andere
belangrijke devices in de Satellite Pro- en Tecra-lijnen aangekondigd.
De Portégé X Serie met 11e Gen Intel® Core™ vPro® processoren is per direct beschikbaar.
Ga naar https://nl.dynabook.com/generic/business-solutions/ voor meer informatie over het
aanbod van dynabook.
-EINDE-

* Gebaseerd op 13.3” convertible laptops met 11e generatie Intel Core processoren op
2020/11/04, onderzoek uitgevoerd door Dynabook Inc.
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Connect Online
Bezoek onze website voor de nieuwste productdetails en -specificaties en ga naar
onze blog voor aanvullende informatie. Volg ons daarnaast op LinkedIn en Twitter.

Over Dynabook Inc.
Voorheen opererend onder de naam Toshiba Client Solutions Co. Ltd, valt Dynabook Inc nu
onder volledige eigenaarschap van Sharp Corporation. Met meer dan drie decennia aan
ervaring op het gebied van uitmuntende engineering blijft Dynabook Inc producten en
oplossingen van het hoogste niveau en de grootste kwaliteit ontwikkelen om partners en
klanten te ondersteunen in het bereiken van hun doelen.

Bezoek voor meer informatie nl.dynabook.com/

