Toshiba raadt Windows 10 Pro aan

Portégé X30T-E-114

Elegantie, prestaties,
flexibiliteit, de X30T-E
mobiliteit in 1 keer goed
De geweldige 2-in-1 detachable Portégé X30T-E. Gebruik hem als
een uitstekende zakelijke laptop met volwaardige poorten of geniet
van de vrijheid van een tablet, en dat alles met een verbluffende
accuwerkduur tot 18 uur. Hoe u er ook mee aan de slag gaat, de 8e
generatie Intel® Core™ processor draait zijn hand niet om voor
zware taken. Optionele biometrische multifactorauthenticatie,
bijvoorbeeld gezichtsverificatie en het scannen van
vingerafdrukken, betekent echte beveiliging voor uw gebruikers en
uw organisatie. De optionele SmartCard-lezer voegt een extra
beveiligingsniveau toe voor nog meer gemoedsrust.

2 in 1
detachable
laptop/tablet

www.toshiba.nl/b2b

Biometrische
multifactorauth
enticatie

Volwaardige
aansluitingen

Nietverblindend
Touchscreen

Optioneel
LTE/3G data
voor onderweg

Toshiba raadt Windows 10 Pro aan

TECHNISCHE GEGEVENS
Processor

8e generatie Intel® Core™ i5-8250U processor (1,60/3,40 GHz, level 3 cache: 6MB)

Besturingssysteem/platform

Windows 10 Pro 64-bit

Ontwerpkleur

Onyx blauw met haarlijn

Systeemgeheugen

8192 ingebouwd MB, technologie: LPDDR3 RAM (2133 MHz)

Solid state drive

M.2 PCIe 512GB

Beeldscherm

33,8 cm (13,3") Niet-reflecterend Full HD Touchdisplay met extra sterk Corning Glass, interne resolutie: 1920 x 1080

Grafische kaart

Intel® UHD Graphics 620

Draadloze communicatie

Draadloos LAN 802.11ac+agn Intel®, Bluetooth® 4.2 Intel®

Geluidssysteem

Stereoluidsprekers, verrijkt met DTS® Studio Sound™

Toetsenbord

TOSHIBA Keyboarddock - Volwaardig mat zwart verlicht toetsenbord

Cursorbesturing

ClickPad met glazen oppervlak, Toshiba Universal Stylus Pen met Wacom AES 2.0 Pen Technology

Accu

technologie: Lithium-polymeer, 2-cels. 2 afzonderlijke accu's, een in de tablet en een in de keyboarddock, tot 15 uur 30 min (MobileMark™ 2014 met
Windows 10)
MobileMark is een handelsmerk van de Business Applications Performance Corporation.

Afmetingen

Tablet: 316,0 x 207,0 x 9,1 mm
Complete systeem: 316,0 x 217,0 x 22,1 mm, gewicht: Tablet: 799 g
Complete systeem: 1399 g

Interfaces Tablet

1 x Gecombineerde externe koptelefoon (stereo)-/microfoonaansluiting, 1 x USB Type-C met gegevensoverdracht, voeding en Display Port-ondersteuning,
Micro-SIM

Interfaces Keyboarddock

1 x HDMI-uitgang, 2 x USB 3.0 , 1 x RGB, 1 x Gigabit LAN, 1 x USB Type-C voor opladen

Webcam voorkant

IR-camera met Dual Mic voor Windows Hello en Intel Authenticate

Camera achterkant

5MP FHD-camera met Touch Auto Focus

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), Fingerprint Reader, slot voor Kensington Cable Lock

Beveiligingsfuncties

Door Toshiba ontwikkeld BIOS, Ondersteuning voor Windows Hello, IR-camera voor gezichtsverificatie, Ondersteuning voor Intel® Authenticate

Speciale kenmerken

Voldoet aan de ENERGY STAR richtlijnen*
*afhankelijk van de configuratie

PT17CE-022005DU

Accessoires van Toshiba

Diensten van Toshiba
On-site Repair
Met de Toshiba On-site Service, wordt meestal de
volgende werkdag na telefonisch consult, een door
Toshiba gecertificeerde professional gestuurd om het
apparaat op locatie te repareren. Zo worden
onderbrekingen snel verholpen en kan men spoedig
weer verder werken op de laptop.

USB-C™ naar HDMI®/VGAreisadapter
(PA5272U-3PRP)

www.toshiba.nl/b2b

Ultra Slim Keyed Cable
Lock
(PA5288U-1KCL)

Sleeve voor Toshiba
X-Serie (tot 14")
(PX1900E-1NCA)

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.
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