
-Medya Uyarısı- 

 

dynabook, yeni 11. Nesil Intel® Core™ vPRO işlemcileri Premium X serisi 

cihazlarda kullanmaya başlıyor 

 

• Yeni işlemciler Portégé X30W-J, Portégé X30L-J ve Portégé X40-J dahil olmak 

üzere X Serisi cihazlarda kullanılacak  

• dynabook'un dizüstü bilgisayarları 11. Nesil Intel® Core™ vPro® işlemcilerin 

kullanıldığı ilk cihazlar arasında yer alacak 

 

12 Ocak 2021, Neuss, Almanya - Dynabook Europe GmbH dün, premium Portégé X serisinde 

yeni 11. Nesil Intel® Core™ vPro® işlemcileri kullanmaya başladığını açıkladı. Intel'in en son 

teknolojileriyle geliştirilen işlemciler, dünyanın en hafif 13,3 inç dönüştürülebilir modeli* olan 

Portégé X30W-J'in yanı sıra Portégé X30L-J ve Portégé X40-J'nin dahil olduğu dynabook'un 

amiral gemisi cihazlarında kullanılacak. 

 

11. Nesil Intel® Core™ vPro® işlemcilerin pazara sunulacağının açıklanmasının ardından 

güncellenen dynabook serisi, en son performans ve güvenlik geliştirmeleriyle mobil 

profesyonellerin kullanımı için daha modern ve uygun bir hale gelecek. 

 

Dynabook Europe Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, "Premium ürün yelpazemizde 11. 

Nesil Intel® Core™ vPro® işlemcilerin hızla kullanılmaya başlanması ile Portégé X Serisi 

cihazlarımız mobil kullanıcıların ihtiyaç duydukları en iyi özellikleri sunmaya devam edecek. 

Mühendislikte mükemmeliyeti Intel'in sağladığı yüksek performansla birleştiren X Serisi, 

günümüzün sürekli hareket halindeki çalışanlarının değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak 

ve bugüne kadarki en kapsamlı iş çözümleri yelpazemize liderlik edecek" dedi. 

 

11. Nesil Intel® Core™ işlemciler aynı zamanda Satellite Pro ve Tecra ürün ailelerindeki belirli 

modellerde de kullanılacak. 

 

Intel® Core™ vPro® işlemcilere sahip Portégé X Serisi cihazlar şu an satışa sunulmuş 

durumda. Dynabook ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için: http://tr.dynabook.com 

 

 

-bitti- 

 

* 2020/ 11/ 04 itibarıyla 11. Nesil Intel Core işlemcilere sahip 13,3 inç dönüştürülebilir dizüstü 

bilgisayarlar ile ilgili Dynabook Inc. tarafından yaptırılan araştırmaya dayanmaktadır. 

 
 

 

 

 

http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions


 

 

Medya İletişimi  

Erkan Yılmaz, MSL Group  

erkan.yilmaz@mslgroup.com 

 

Çevrimiçi İletişim 

En son ürün detayları ve teknik özellikler için websitemizi veya ek bilgi için blogumuzu ziyaret 

edebilirsiniz. Alternatif olarak bizimle sosyal medya kanallarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz: 

Twitter ve LinkedIn.  

 

Dynabook Inc. Hakkında 

Daha önce Toshiba Client Solutions Co. Ltd. olarak faaliyet gösteren Dynabook Inc., artık tamamen 

Sharp Corporation'a aittir. Dynabook Inc., iş ortakları ve müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarına 

destek olmak için 30 yılı aşkın mühendislik mükemmeliyetiyle en yüksek kalitede ve güvenilirlikte 

ürün ve çözümler sunmaya devam ediyor. 

Daha fazla bilgi için: http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions 
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