
 

 

A TOSHIBA ANUNCIA O MAIS RECENTE DISPOSITIVO 2-EM-1, 

COMBINANDO ENGENHARIA COM ELEGÂNCIA E 

PERFORMANCE 
 

 

 O Portégé X30T-E oferece a performance de um computador empresarial com a 

flexibilidade de um tablet 

 Um dispositivo confortável e adaptável, perfeito para as necessidades de cada 

negócio 

 Incorpora autenticação biométrica de multifactor para otimização de segurança 

 

 

29 de Agosto, Lisboa, Portugal – A Toshiba Europe GmbH introduz hoje a mais recente 

geração de dispositivos 2-em-1, o Portégé X30T-E. Seguindo a tradição do multi galardoado 

Portégé Z20t, o X30T-E oferece a segurança e performance de um computador empresarial; 

com um layout de portas completo, uma docking station, e até 15 horas de bateria (uma 

bateria que aguenta o dia de trabalho sem carregar), no entanto, também tem a vantagem 

de dar a liberdade que um tablet oferece. Com um processador Intel® Core™ até à 8ª 

geração, RAM LPDDR3 e armazenagem ultra-rápida SSD, o dispositivo entrega alta 

performance para os utilizadores empresariais. 

O X30T-E foi desenhado e construído tendo em mente as necessidades dos negócios 

modernos. Um chassis de magnésio ultraleve e ultra forte com uma construção em colmeia 

significa que é forte o suficiente para aguentar o aumento do trabalho móvel. Tem uma 

autenticação biométrica de multifactor, incluindo a opção de autenticação facial e um leitor 

de impressões digitais laterais, providenciando mais segurança para ajudar a proteger 

informação crítica no caso do dispositivo ser roubado. 

 

A melhor forma de trabalhar 

A docking station com teclado incluído do Portégé X30T-E permite aos utilizadores estarem 

preparados para trabalhar onde quer que estejam. Quer estejam no meio de um corte de 

energia ou de um voo atrasado no aeroporto, com um layout de portas completo e uma 

impressionante longevidade da bateria, oferece aos trabalhadores móveis a conectividade 

que precisam. Ao carregar o dispositivo durante trinta minutos, este fica com quatro horas 

de bateria, o qual permite que os trabalhadores operem enquanto estão fora.  



 
O dispositivo pode também ser utilizado como um tablet de alta performance com um ecrã 

de 13.3 polegadas full HD sem retroiluminação, de alta intensidade e com apoio. Tem 

também opção de escrever à mão ou desenhar com a caneta, Toshiba Universal Stylus Pen, 

criada com a Tecnologia Wacom AES 2.0. 

 

Segurança Consistente 

O mais recente estudo da Toshiba encontrou que a segurança de dados é um investimento 

prioritário para 62% dos líderes de TI nos próximos 12 meses. Sendo que este assunto 

continua a ser primordial para as empresas, a autenticação biométrica de multifactor 

incorporada no Portégé X30T-E previne o acesso de pessoas não autorizadas. O dispositivo 

está também protegido pela in-house BIOS da Toshiba que garante a segurança em 

qualquer situação. O X30T-E é também incrivelmente robusto, o qual vai de encontro com os 

standards militares MIL STD 810G e foi testado pelo H.A.LT. (Highly Accelerated Life Test) da 

Toshiba, foi também verificado pelo TÜV Rheinland Institute de forma independente, o qual 

simula uma utilização de três anos. 

Como medida adicional de segurança, cada dispositivo é equipado com uma slot da 

Kensington na docking station, permitindo que o teclado e o tablet fiquem trancados aos 

dispositivos dando descanso os trabalhadores que estão sempre em movimento.  

 

O detalhe está no dispositivo 

Cada detalhe do X30T-E foi criado para tornar o seu trabalho melhor e mais rápido tanto no 

escritório como fora. O ecrã de 13.3 polegadas full HD e de alta intensidade é perfeito para 

uma iluminação variável enquanto que um ecrã de Corning Glass garante força extra e maior 

resistência contra impactos. 

Adicionalmente, através da Toshiba Universal Stylus Pen com tecnologia Wacom AES 2.0 é 

possível recolher informação com a caneta ou toque, onde pode tomar partido das melhores 

capacidades de caligrafia. O dispositivo também inclui uma câmara de 5mp na parte traseira, 

assim como uma câmara frontal. O apoio coloca o ecrã num ângulo para ter uma posição 

estável e confortável enquanto que a docking station ou o teclado de viagem oferecem 

teclas maiores do que o normal com um incrível pitch vertical. 

 

Criado para trabalhar 

https://www.toshiba.co.uk/ltr/images/eu/B2B/images/report/Toshiba_ResearchReport_Maximising_mobility.pdf


 
O X30T-E oferece uma conectividade que mantem os trabalhadores a operar onde quer que 

estejam. 

A versão opcional LTE, oferece internet onde quer que os trabalhadores se encontrem. O 2-

em-1 vem com duas entradas USB 3.0 assim como entradas para Gigabit LAN, RGB, HDMI e 

uma USB Tipo-C para carregar a docking station. A performance rápida é garantida graças 

ao sistema de arrefecimento especial desenvolvido pela Toshiba, o qual mantém o CPU a 

trabalhar no seu pico mais alto. E mesmo que esteja pesado na sua performance, é leve no 

peso. No total, o dispositivo com a docking station pesa apenas 1399 gramas e com o 

teclado opcional de viagem pesa 1189 gramas. Este computador ultra-leve pode utilizar 

apenas o tablet que pesa 799 gramas e é completamente móvel.  

 

Disponibilidade 

O Portégé X30T-E vai estar disponível na Europa a partir de Outubro de 2018. 

-FIM- 

 

 

Aceda Online  

Visite o website da Toshiba para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas 

especificações: www.toshiba.pt/b2b. Visite também o nosso blog para informação adicional – 

Toshibytes. Pode também, conectar-se com a Toshiba através dos nossos canais de social 

media: www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions 

Para aceder às últimas notícias, comunicados de imprensa, galerias de imagens e contactos 

de media:  http://www.toshiba.pt/press/ 

 

Sobre a Toshiba 

Em mais de 140 anos, a Cooperação da Toshiba baseada em Tóquio tem construído uma rede global 

de quase 400 empresas que canalizam as tecnologias confiáveis em “Infraestrutura Social”, 

“Energia”, “Dispositivos Eletrónicos” e “Soluções Digitais” – a infraestrutura base que sustem a 

vida moderna e a sociedade. Guiado pelo Compromisso Base do Grupo Toshiba, “Pessoas 

comprometidas, comprometidas com o Futuro”, a Toshiba promove a criação de valores que ajuda a 

perceber um mundo onde as próximas gerações poderão ter uma vida melhor. No ano fiscal de 2017, 

o Grupo e os seus 141,000 trabalhadores mundiais garantiram uma venda anual que passou os 3.9 

bilhões yen (US$ 37.2 mil milhões). Para saber mais sobre a Toshiba, visite 

www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html 

http://www.toshiba.pt/
http://www.toshiba.pt/
http://www.toshiba.eu/generic/toshibytes/
https://www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions
http://www.toshiba.pt/press/
http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html


 
Para mais informação: 

 
Fernando Batista / fernando.batista@tabuadigital.com  

  913 874 133 

 

Toshiba Portugal: Luis Polo / luis.polo@toshiba.es 
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