
 

 

 

A DYNABOOK LANÇA PORTÁTIL ULTRA-MOBILE TECRA X50-F DE 15 POLEGADAS 

 

 Trazendo a ultra mobilidade de 15” – com apenas 1.36kg¹ e uma longevidade de 

bateria de 17 horas para otimizar o trabalho móvel 

 Segurança, conectividade e performance melhoradas – melhoria nas 

características de design 

 

5 de setembro de 2019, Lisboa – A Dynabook Europe anuncia o Tecra X50-F, um portátil 

empresarial leve e resistente desenhado para a era do trabalho mobile. Com um peso de 

apenas 1.36kg¹ e uma longevidade de bateria de 17 horas, o X50-F oferece as vantagens do 

brilho de um ecrã LCD de 15”, sem comprometer a portabilidade, performance ou a 

fiabilidade em viagem. O X50-F completa a família da série X da dynabook, juntando-se aos 

modelos de 12”, 13” e 14”. 

 

Produtividade no ecrã grande torna-se mobile 

 

O X50-F foi construído com o trabalhador móvel em mente e contém melhorias no design, 

na conectividade e performance, também melhora as características para otimizar a 

portabilidade e produtividade quando se está em movimento. O dispositivo leva a 

experiência do utilizador num ecrã LCD de 15” para o trabalhador móvel, o qual 

tradicionalmente tem usado produtos para a secretária para realizar a mesma tarefa. O novo 

ecrã LCD IGZO, desenvolvido pela Sharp, consome metade da energia da bateria de um ecrã 

LCD normal, mas sem reduzir o brilho. Isto, combinado à impressionante duração da bateria 

do dispositivo, significa que os funcionários não precisam de preocupar-se em ficar sem 

energia enquanto trabalham remotamente. 

 

O X50-F também possui um chassi de magnésio ultraleve, porém forte, sendo ele 40% mais 

leve que o plástico, e uma construção de colmeia que oferece durabilidade extra. Tendo sido 

submetido a testes de queda, temperatura, humidade e pó, o dispositivo não é apenas 

robusto, mas também tem um design ergonómico. O Precision Touchpad e o teclado retro 

iluminado estão incluídos para melhorar o fluxo de trabalho de um utilizador, mesmo nos 

ambientes de trabalho mais desafiantes. Para completar a experiência do utilizador, também 

estão disponíveis acessórios opcionais, como uma bolsa sleeve feita à medida a combinar 

com a cor*. 

 

“Normalmente, os dispositivos de 15” são feitos a pensar nos computadores para secretárias e, 

portanto, aqueles que os utilizam estão no escritório. Sabemos que a força de trabalho está a 

tornar-se cada vez mais móvel e as empresas querem que os funcionários tenham a mesma 

experiência de utilizador quando estão no escritório ou em viagem”, comenta Damian Jaume, 



 

President of Dynabook Europe GmbH. “O lançamento do X50-F apoia a nossa missão de 

capacitar os colaboradores em trabalhar sempre que desejarem e em qualquer lugar com 

dispositivos ultra móveis, sem sacrificar a portabilidade ou a performance. O dispositivo 

completa a família de laptops dynabook série X, garantindo que haja algo para todas as 

empresas, independentemente das necessidades”. 

 

Seguro pelo design 

 

Com a segurança de dados a tornar-se numa grande preocupação para muitas empresas 

hoje em dia, o X50-F apresenta uma série de recursos de segurança integrados para suportar 

o trabalho móvel. A autenticação biométrica de multifatores na forma do reconhecimento 

facial do Windows Hello e um leitor de impressão digital (SecurePad) oferece aos 

empregadores e colaboradores móveis proteção contra o acesso indesejado a informações 

confidenciais da empresa, isto caso o dispositivo seja perdido ou roubado. A BIOS, exclusivo 

da dynabook e fabricado internamente, oferece uma camada mais profunda de segurança 

para oferecer mais tranquilidade. 

 

Como medida adicional de segurança, e a seguir à crescente sensibilização para a segurança 

da webcam entre as empresas e os consumidores, cada dispositivo vem equipado com um 

slider para a câmara e assim manter a privacidade do utilizador. Um leitor de cartão 

inteligente opcional também está disponível para fornecer extra proteção. 

 

Conectividade de ponta e desempenho máximo 

 

O X50-F beneficia de uma ampla gama de recursos de conectividade e melhoria na 

performance para que os funcionários possam permanecer conectados e produtivos onde 

quer que estejam. Apesar de ser fino em design, o dispositivo possui 2 portas USB-A, 2 

portas USB-C com Thunderbolt 3 e uma porta HDMI para oferecer a conectividade ideal. O 

X50-F também está equipado com o WiFi 6, o mais recente nível que oferece maior 

capacidade e velocidade de conexão mais rápida. O 4G LTE opcional também significa que 

os utilizadores não precisam de depender de ligações Wi-Fi enquanto realizam trabalhos 

enquanto viajam. 

 

O X50-F vem equipado com o Windows 10 Modern Standby (MS), que, juntamente com a 

função ‘wake on fingerprint’, oferece a experiência instantânea de ligar/desligar, muito 

semelhante ao utilizado num smartphone e adequadas ao ambiente de trabalho móvel. Com 

uma seleção de capacidade de armazenamento, como armazenamento SSD, incluindo SATA, 

PCle ultra-rápido e Intel® Optane, o dispositivo oferece fluxos de trabalho mais rápidos e 

fáceis, mesmo fora do escritório. A nova ventoinha S-Type também aumenta o fluxo de ar no 

dispositivo em 10%, oferecendo um sistema de refrigeração melhorado, mas com uma 

velocidade de rotação mais baixa, reduzindo assim o ruído. 



 

 

O dynabook Tecra X50-F vai estar disponível a partir de outubro de 2019. Para mais 

informações sobre a gama da dynabook, visite: www.dynabook.pt/generic/business-

homepage/ 

 

¹ O peso varia de acordo com a configuração. 

*Por favor, veja as notas dos editores a baixo para ter mais informações sobre os acessórios 

disponíveis para toda a gama. 

 

-FIM- 

Nota para os editores: 

 

Doca Thunderbolt™ 3: 

Doca com múltiplas conexões entre as quais: 2 portas HDMI®, DisplayPort ™, VGA e Mini 

DisplayPort ™, USB 3.0, USB Type-C, uma porta combinada para auscultadores/microfone. A 

doca também suporta uma resolução de saída dupla de 4K / 2K a 60Hz e possui cabo 

Thunderbolt ™ 3 amovível, suportando 40Gb. Já disponível. 

 

Doca USB-C: 

Doca de interface múltipla que suporta DisplayPort ™ ++ e até três monitores. Inclui uma 

slot de bloqueio de segurança, função de carregamento e suporta uma gama completa de 

modelos da marca dynabook, incluindo o X50-F. Disponível a partir de setembro de 2019. 

 

Bloqueio de cabo com principal ultra slim: 

Cabeça de bloqueio fina projetada especificamente para laptops finos, com barra giratória 

de 360 graus, função ‘push to lock’ e comprimento de cabo de 2 metros. Disponível com o 

lançamento do X50-F. 

 

Filtro de privacidade 2 vias secreta: 

O protetor de ecrã autoadesivo de silicone bloqueia a vista de ambos os lados para permitir 

maior privacidade, especialmente quando se está em viagem. Disponível com o lançamento 

do X50-F. 

 

Capa protetora para os computadores da série X: 

Feito à medida para o Tecra X50-F, com combinação de cores e fecho magnético. Contém 

compartimentos adicionais com ziper, incluindo suporte de caneta e 2 outros bolsos 

pequenos para armazenamento adicional. Disponível a partir de setembro de 2019. 

 

### 
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Contactos Media  

Para mais informações especificas ou imagens de imprensa, contacte: Fernando Batista, Tábua 
Digital 
fernando.batista@tabuadigital.com / +351 913 874 133 

Luis Polo, Dynabook Portugal  
luis.polo@dynabook.com 

Aceda Online  

Visite o nosso website para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas especificações e 

visite também o nosso blog para informação adicional. Pode também, conectar-se com a 

Dynabook através dos nossos canais de social media - LinkedIn e Twitter. 

Sobre a Dynabook Inc.  

Durante mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba têm definido o padrão para 
inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela Sharp Corporation, a 
Dynabook Inc. continua essa tradição ao entregar valores e serviços que apoiam os nossos parceiros 
e clientes a alcançar as suas metas.  

Para mais informações, visite: http://www.dynabook.com/eu/ 
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