
 

 

 

DYNABOOK WPROWADZI MOBILNY I MOCNY LAPTOP TECRA A40-G 

 Zaprojektowany dla mobilności – 1,47kg* w lekkiej i smukłej obudowie 

 Wyposażony w procesory Intel® Core™ dziesiątej generacji, kartę Wi-Fi 6 

i baterię działającą 13 godzin bez potrzeby ładowania 

5 marca 2020 r. – Dynabook Europe GmbH zapowiada laptop Tecra A40-G łączący najwyższej 

klasy wydajność, możliwości połączeń i zabezpieczenia w smukłej i trwałej obudowie. 

Najnowsze urządzenie dołącza do rodziny efektywnych kosztowo laptopów Tecra.  

Wydajność w każdym miejscu  

Tecra A40-G jest lekkim (ważącym jedynie 1,47 kg*), ale wytrzymałym laptopem. Potwierdzają 

to zgodne z wojskowymi normami testy sprawdzające działanie urządzenia w najbardziej 

wymagającym środowisku. Jedno ładowanie baterii wystarcza na 13¹ godzin pracy, 

technologia Quick Charge zapewnia dodatkowe 4 godziny po zaledwie 30 minutach 

ładowania. 14-calowy matowy ekran jest przyjazny oczom użytkownika w różnych warunkach 

oświetleniowych. 

Wydajny i połączony 

Urządzenie wyposażono w liczne rozwiązania gwarantujące doskonałą wydajność i łączność. 

Procesory Intel® Core™ dziesiątej generacji i szereg możliwości przechowywania, w tym trzy 

opcje SSD, sprawiają, że Tecra A40-G jest laptopem wydajnym i spełniającym wymagania 

biznesowego środowiska. 

Najnowsza karta Intel® 802.11ax (Wi-Fi 6) zwiększa szybkość połączeń i możliwości przesyłu 

danych. Opcjonalny modem LTE zapewnia połączenie internetowe podczas pracy poza biurem. 

Laptop wyposażono w port USB Typu-C i dwa porty USB 3.1 (w zależności od konfiguracji), 

Gigabit LAN, port HDMI i gniazdo micro-SD. Dostępna jest także stacja dokująca USB-C. 

„A40-G zaprojektowano z myślą o działalności biznesowej, by perfekcyjnie łączył on moc 

i mobilność” – powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. –„Systematycznie 

rozwijamy naszą rodzinę urządzeń Tecra chcąc umożliwić każdej organizacji dobranie 

odpowiednich do jej potrzeb rozwiązań”. 

Bezpieczeństwo to podstawa 

Tecra A40-G ma szereg wewnętrznych i zewnętrznych zabezpieczeń chroniących osobiste 

i biznesowe dane przed cyberprzestępcami. Autorski BIOS dynabook i Trusted Platform 

Module (TPM) pozwalają bezpiecznie przechowywać informacje oraz eliminują ryzyko 

ingerencji osób trzecich. SecurePad z czytnikiem linii papilarnych, opcjonalny czytnik kart 

inteligentnych i funkcja rozpoznawania twarzy Intel® Authenticate / Windows Hello oferują 

szereg konfigurowalnych opcji uwierzytelniania wieloskładnikowego, które chronią urządzenie 

przed nieautoryzowanym dostępem. 

Laptop dynabook Tecra A40-G będzie dostępny w marcu 2020 r. Więcej informacji na jego 

temat można znaleźć pod adresem http://pl.dynabook.com 

http://pl.dynabook.com/


 

 

 

*W zależności od modelu 

¹wg 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 
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