
 

 

 

DYNABOOK TECRA A40-E 

 Maksymalna mobilność – smukłe urządzenie ważące jedynie 1,47 kg*  

 Bezpieczeństwo, łączność i wydajność na najwyższym poziomie 

 

7 października 2019 r. - Dynabook Europe GmbH zapowiada premierę Tecra A40-E – w pełni 

mobilnego i zabezpieczonego laptopa dla profesjonalistów. 

 

Do pracy w biurze i poza nim 

Ważący 1,47 kg i pracujący na baterii do 13,5 godziny¹, z funkcją szybkiego ładowania (Quick 

Charge) zapewniającą kolejne 4 godziny pracy po zaledwie 30 minutach– laptop Tecra A40-E 

oferuje użytkownikom maksymalną mobilność. 

Urządzenie ma bardzo trwałą, wytrzymałą obudowę i zostało przetestowane zgodnie 

z rygorystycznymi standardami wojskowymi. Jego 14-calowy matowy ekran Full HD sprawdzi 

się w każdych warunkach oświetleniowych. „Tecra A40-E stworzono z myślą o użytkownikach 

biznesowych. Premiera kolejnego laptopa pokazuje nasze zaangażowanie w dostarczanie 

innowacyjnych urządzeń dla profesjonalistów na europejski rynek” – powiedział Damian 

Jaume, Prezes Dynabook Europe GmbH.  

 

Ochrona, na której można polegać 

Tecra A40-E wyposażono w liczne i solidne zabezpieczenia chroniące użytkowników 

biznesowych. Wbudowany autorski BIOS Dynabook zapewnia ochronę odpowiadającą 

korporacyjnym standardom, a Trusted Platform Module (TPM) bezpiecznie przechowuje dane. 

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie stanowi dodatkowe zabezpieczenie w przypadku 

zagubienia lub kradzieży urządzenia. SecurePad z czytnikiem linii papilarnych 

jest jego standardowym wyposażeniem, dodatkowo można zamówić czytnik kart 

inteligentnych oraz zadbać logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy.  

 

Łatwość łączenia, imponująca wydajność  

Dzięki różnorodnym funkcjom zwiększającym możliwości połączeń i wydajność, urządzenie 

doskonale nadaje się dla osób pracujących w biurze i poza nim. A40-E ma port USB Typu-C 

i, w zależności od konfiguracji, jeden lub dwa porty USB 3.1, Gigabit LAN, HDMI oraz micro-

SD. Opcjonalna stacja dokująca USB-C zapewnia dodatkowe opcje łączności. Konfiguracja 

anteny Wi-Fi Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi umożliwia szybkie połączenie 

z internetem. Opcjonalna łączność LTE zapewnia dostęp do sieci w podróży. A40-E 

wyposażono w procesor Intel® Core™ ósmej generacji i różnorodne możliwości 

przechowywania m.in. SSD o pojemności 256 GB, 512 GB, 1 TB z PCIe. 

 

Laptop dynabook Tecra A40-E będzie dostępny od listopada 2019 r.  

Więcej informacji na temat urządzeń dynabook: http://pl.dynabook.com/generic/business-

homepage/ 

*W zależności od modelu 

¹Mobile 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://www.toshiba.eu/generic/toshibytes/
https://twitter.com/dynabookuk
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