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Gemaakt om mee te
nemen
Portégé X30-E-11M
De Toshiba Portégé X30-E is configureerbaar met mobiel breedband inclusief
LTE, en met slechts 1,05 kg gemaakt om mee te nemen. Maar is het ook een
krachtige en robuuste laptop met een Intel® Core™ processor tot en met de 8e
generatie naar keuze en bijbehorend snel DDR4-geheugen. De Portégé X30-E
biedt een niet-reflecterend FHD-scherm en ongeëvenaarde beveiligingsfuncties,
die zorgen voor ongeremde prestaties en betrouwbaarheid in een slanke,
mobiele en handige laptop voor zakelijk gebruik. De stevige magnesium
behuizing met honingraatstructuur zorgt dankzij onze innovatieve Hybrid Air
Cooling-technologie voor een optimale temperatuur en daarmee voor
ongeremde prestaties. En met Toshiba’s eigen BIOS, tweestapsverificatie en een
uitsparing voor het optionele Toshiba Slim Cable Lock is uw investering
verzekerd. De innovatieve In-Cell touch-technologie reageert op vingerinvoer,
met bijzonder hoge beeldkwaliteit dankzij een niet-reflecterend FHD-scherm en
een vergroot toetsenbordontwerp.

Ultraslanke
laptop: 15,9
mm

Accuwerkduur
18,5 uur* met
quick charge

* Gemeten met Mobile Mark 2014, afhankelijk van het model
** Afhankelijk van de configuratie

www.toshiba.nl/b2b

Tweestapsverific
atie

Ultralicht 1,05
kg

Optioneel nietverblindend In-Cell
touchscreen**

Toshiba raadt Windows 10 Pro aan

TECHNISCHE GEGEVENS
Processor

8e generatie Intel® Core™ i7-8550U processor (1,8/4 GHz, level 3 cache: 8MB)

Besturingssysteem/platform

Windows 10 Pro 64-bit

Ontwerpkleur

Onyx blauw met haarlijn

Systeemgeheugen

16.384 MB, maximale uitbreidbaarheid: 32.768 MB, technologie: DDR4 RAM (2400 MHz)

Solid State Drive

512GB M.2 SATA

Beeldscherm

33,8 cm (13,3") Niet-reflecterend full hd-scherm, interne resolutie: 1920 x 1080

Grafische kaart

Intel® UHD Graphics 620

Aansluitingen

1 x externe hoofdtelefoon (stereo) / microfoon combo-aansluiting, 1 x USB 3.0 ondersteund USB Sleep-and-Charge

Interfaces

2 x USB 3.1 Type-C Gen 2 - Thunderbolt 3-poort met ondersteuning voor gegevensoverdracht, voeding en Display Port , 1 x micro SD™-kaartsleuf, 1 x HDMIuitgang met ondersteuning voor 4k2k/1080p, 1 x HD-camera met Dual Mic voor Cortana en Skype™ voor bedrijven

Uitbreiding

2 geheugen slots

Draadloze communicatie

Draadloos LAN 802.11ac+agn Intel®, Bluetooth® 4.2 Intel®, LTE (4G), HSPA+, GSM/GPRS/EDGE Sierra Wireless

Geluidssysteem

built-in Harman Kardon® stereo speakers, enhanced by DTS® Studio Sound™

Toetsenbord

Volwaardig mat zwart verlicht toetsenbord met nieuwe AccuPoint™

Cursorbesturing

Glazen SecurePad™ met vingerafdrukscanner

Muis

AccuPoint™

Accu

technologie: lithium-ion, 3-cels, tot 10 uur 10 min (MobileMark™ 2014 met Windows 10)
MobileMark is een handelsmerk van de Business Applications Performance Corporation.

Afmetingen

316 x 227 x 15,9 mm, gewicht: vanaf 1,05 kg

Garantie

1 jaar Betrouwbaarheidsgarantie: reparatie en restitutie bij storingen (Meer info op http://www.toshiba.nl/reliability)., 1 jaar EMEA Carry-in. Toshiba biedt ook
een groot scala aan diensten om uw standaard garantie upgraden, neem dan eens een kijkje op onze website www.toshiba.nl/services om de juiste service
voor uw product vinden.; Batterij: 1 jaar

Meegeleverde hardware

Voeding - USB Type-C adapter

Gebundelde software

Microsoft® Office - 1 maand op proef voor nieuwe Microsoft Office 365 customers

Beveiligingseigenschappen

Geavanceerde encryptie (TPM 2.0), slot for Secure Cable Lock, Fingerprint Reader

Beveiligingsfuncties

Ondersteuning voor Windows Hello, Ondersteuning voor Intel® Authenticate, Door Toshiba ontwikkeld BIOS

Speciale kenmerken

ENERGY STAR qualified computer

PT282E-03K00JDU

Accessoires van Toshiba

Diensten en oplossingen van Toshiba
Gold on-site reparatie
Met de Toshiba Gold on-site service met respons op de
volgende werkdag weet u zeker dat u alle maatregelen
hebt genomen om uw werknemers goed te laten
functioneren. Binnen 24 uur komt er een door Toshiba
gecertificeerde professional naar u toe om uw laptop te
repareren.

Toshiba Thunderbolt™ 3
Dock
(PA5281E-1PRP)

www.toshiba.nl/b2b

USB-C™ naar HDMI®/VGAreisadapter
(PA5272U-2PRP)

Ultra Slim Keyed
Cable Lock
(PA5288U-1KCL)

Activaterughaalservice
Af en toe is het noodzakelijk dat u uw oude elektronica
afdankt en vervangt door meer geavanceerde
apparaten. Met onze Activaterughaalservice weet u
zeker dat uw spullen op milieuvriendelijke wijze worden
afgevoerd en dat uw gegevens veilig worden verwijderd.

10.08.2018. Toshiba Europe GmbH. Intel®, het logo van Intel® en Intel® Core zijn handelsmerken van Intel® Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft, Windows en Windows 10 Pro zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle
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