
 

 

 

DYNABOOK TECRA A30-G – JUŻ WKRÓTCE W POLSCE 

 Łączy mobilność z wytrzymałością ważąc jedynie 1,2 kg* 

 Wyposażony w procesory Intel® Core™ dziesiątej generacji i funkcje łączności, 

w tym bezpieczny BIOS, TPM, USB-C i Gigabit LAN 

 

15 kwietnia 2020 r. – Dynabook Europe GmbH zapowiada Tecra A30-G – lekki, trwały 

i solidny laptop biznesowy z procesorami Intel® dziesiątej generacji. Stworzony dla średniego 

segmentu rynku, przedsiębiorstw, edukacji i sektora publicznego, A30-G został 

zaprojektowany tak, aby zapewnić mobilnym pracownikom elastyczne oraz ekonomiczne 

urządzenie wyposażone w liczne zabezpieczenia i funkcje łączności. 

 

Mobilność i trwałość 

dynabook A30-G stworzono z myślą o wydajności, użyteczności i przenośności – urządzenie 

w smukłej obudowie waży zaledwie 1,2 kg*. Mając na uwadze dzisiejsze wymagania 

mobilnych pracowników, połączono w nim mobilność i trwałość – jego kompaktowa 

obudowa jest lekka i solidna.  

Jasny, matowy 13.3 „ ekran (opcjonalnie energooszczędny Full HD zapewniający jeszcze 

wyższą jasność ekranu) sprawia, że obraz na nim jest wyraźny nawet w najtrudniejszych 

warunkach oświetleniowych. Maksymalną produktywność zapewnia żywotność baterii 

sięgająca nawet 15 godzin¹ i dokładna nawigacja za pomocą Precision Touch Pad, a szybkie 

uruchamianie umożliwia rozpoczęcie pracy w kilka sekund. 

 

Maksymalne bezpieczeństwo i wiele możliwości połączeń 

A30-G chroni ważne biznesowe dane poprzez wbudowane zabezpieczenia, dzięki czemu 

zarządzanie urządzeniem na wszystkich poziomach jest proste. Sercem tych zabezpieczeń jest 

autorski BIOS dynabook połączony z TPM (Trusted Platform Module) umożliwiający 

skonfigurowanie dostępności portów na poziomie wymaganym przez organizację. 

 

Szeroki zakres funkcji uwierzytelniania A30-G sprawia, że nie ma obaw, iż dane trafią 

w niepowołane ręce. System BIOS i dysk SSD można zabezpieczyć za pomocą 

uwierzytelniania biometrycznego z pojedynczym logowaniem, a opcjonalna karta 

inteligentna i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, w tym Windows Hello i wbudowany czytnik 

linii papilarnych, dodatkowo chronią laptop przed naruszeniem bezpieczeństwa danych. 

 



 

 

 

A30-G oferuje szereg najnowocześniejszych funkcji łączności i możliwość połączenia 

z szeroką gamą urządzeń peryferyjnych dzięki elastycznemu portowi USB Typu-C. 

Podłączenie do większej liczby urządzeń peryferyjnych umożliwia opcjonalna stacja dokująca 

USB-C – wystarczy jedno kliknięcie. Do prowadzenia prezentacji przyda się port wideo HDMI, 

a opcjonalny klucz USB-C dodaje możliwość połączenia VGA. Gigabitowy port LAN A30-G 

ułatwia bezpośrednie i szybkie połączenie z Internetem, a karta sieci bezprzewodowej 

Intel® Wi-Fi 6 AX200 zapewnia optymalny sygnał WLAN, minimalizując ryzyko przerwania 

połączenia. 

 

Pomimo lekkiej i ergonomicznej formy A30-G zapewnia niezbędną w podróży i w biurze 

wydajność. Urządzenie oferuje szeroką gamę typów i pojemności dysków SSD – do 512 GB 

SSD PCIe - w zależności od wymagań biznesowych i budżetowych. Użytkownicy mogą 

również cieszyć się zwiększoną wydajnością i możliwością równoczesnego uruchamiania 

wielu aplikacji dzięki procesorowi Intel® Core™ i7 vPro 10. generacji. 

 

„Tecra A30-G ucieleśnia zaangażowanie dynabook w dostarczanie solidnych i trwałych 

urządzeń dla współczesnych mobilnych pracowników. Nasze produkty są projektowane tak, 

aby ich mobilności towarzyszyły wydajność i moc” - powiedział Damian Jaume, dyrektor 

zarządzający Dynabook Europe GmbH. –„Przystępna cenowo Tecra A30-G w trwałej 

i elastycznej obudowie kryje zaawansowane rozwiązania przydatne przy nowym sposobie 

pracy”. 

 

Laptop dynabook Tecra A30-G będzie dostępny jeszcze wiosną 2020 r. Więcej informacji 

na temat urządzeń dynabook można znaleźć pod adresem: 

https://pl.dynabook.com/generic/business-homepage/ 

 

* W zależności od modelu 

¹ Według Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark jest znakiem towarowym Business 

Applications Performance Corporation 

 

  



 

 

 

### 

Dodatkowe informacje 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, śledzenia bloga, Twittera i profilu LinkedIn. 

Więcej informacji na temat firmy dostępnych jest pod adresem http://pl.dynabook.com 

 

Dynabook Inc. 

Od ponad 30 lat laptopy i technologie Toshiba wyznaczają standardy innowacji, jakości 

i niezawodności. Teraz, wraz z większościowym udziałowcem Sharp Corporation, firma 

Dynabook Inc. kontynuuje tę tradycję zapewniając rozwiązania i usługi wspierające klientów 

oraz partnerów firmy w realizacji ich celów.  

 

Kontakt dla mediów 

Joanna Stebel 

joanna@stebelikropka.pl 

 

http://pl.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://emea.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://twitter.com/dynabookuk
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/

