
 

 

 

 

DYNABOOK הכריזה על ה- TECRA A40-G –  

 לפטופ פרימיום, קל, דק ועוצמתי במיוחד

 

  הוא  –המחשב הנייד החדש תוכנן במיוחד עבור אנשים שרוצים להתנועע בקלילות

 ק״ג* והתצורה דקה ואלגנטית 1.47שוקל 

  של מעבדי אינטל,  10המחשב מצוייד בדורWi-Fi 6  שעות  13ועם סוללה ש׳תסחוב׳ מעל

 די והותר לכל המשוטטים בדרכים –

 

 Tecra-הכריזה על ה )לשעבר טושיבה( Dynabook Europe תל אביב, ישראל.  2020, מרץב 5

A40-G ,המחשב הנייד החדש מפגין ביצועי פרימיום, קישוריות ואבטחה מתוגברת בתצורה דקה .

 אך ׳קשוחה׳ ועמידה. 

 

 פרודוקטיבי בכל סביבה

ק״ג ומשדר קלילות מטעה: המחשב עבר סדרת מבדקים  *1.47שוקל  Tecra A40-G-ה

כדי להבטיח עמידות בכל תנאי סביבה ומזג אוויר. הוא מצוייד  –ובתקן צבאי  –מהקשוחים שיש 

שעות עבודה. מסך  4דקות טעינה יספקו  30 – ויכולות טעינה מהירה ¹שעות 13בסוללה שתשרוד 

   . מפחית את עייפות עיני המשתמשיםעם ציפוי מונע השתקפות  ”14

 

 עוצמתי ומקושר

המחשב נהנה ממגוון תכונות פרימיום בתחום הביצועים והקישוריות: הוא מצוייד במעבדי הדור 

האחרונה, מאפשרת  Intel® 802.11ax (WiFi 6). גרסת SSDשל אינטל ובמגוון תצורות כונני  10-ה

קישוריות מהירה ותעבורה אופטימלית המותאמת לדרישות השוק. לעובדים מרחוק קישוריות 

LTE  אופציונאלית תספק את החיבור המתאים לרשת. לקישוריות לאביזרים חצוניים המחשב

קישוריות נוספת מסופקת . תלוי המפרט – USB 3.1כמו גם יציאות  USB Type-Cמצוייד ביציאת 

 אופציונאלי.  USB-Cכמו גם  micro-SDוקורא  HDMI, יציאת Gigabit LANעל ידי 

 

דמיאן אומר  ״,לספק שילובב של כוח וניידות לאנשי העסקיםה המחשב הזה תוכנן בקפידה רב״

אנו מחוייבים לפיתוח ולשיפור מתמידים של קו ״ .GmbHDynabook Europe א , נשיז'אום

כך שיתאים לכל ארגון באשר הוא וללא קשר לגודלו, התעשייה בה הוא פועל או  Tecra-ה

 ״. הדרישות 

 

 אבטחה בלב

תוכנן עם מחשבה רבה על סוגיית האבטחה, כדי להבטיח ולמנוע זליגת מידע לידיים A40-G -ה

 Trusted Platform -ו dynabookשל  BIOS -עויינות ולפושעי סייבר. בלב המערכת מצויים ה

Module (TPM)  .שביחד שומרים על המידע מאובטח ומסלקים סיכונים של גורמי צד שלישי



 

 

 

SecurePad  אצבע וקורא עם קורא טביעותSmart Card  כמו גםIntel® Authenticate / 

Windows Hello מים את מערך האבטחה ההדוק ומגנים מפני גישה לא יללזיהוי פנים מש

 מורשית. 

 

 המודל תלוי*

¹measured with Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark is a trademark of  

Business Applications Performance Corporation 

 

 

 )לפני מע"מ(. שקלים  3,885-החל מ -תלוי המפרט  –המחיר הצפוי למחשב 

באמצעות חברת ׳מפעיל׳. למידע נוסף: , 2020 מחודשיהיה זמין  המחשב

https://il.dynabook.com/he 

 

 

  למידע נוסף: 

 דוניצה תקשורת

  nahum@donitza.co.ilאו   0546967020נחום דוניצה 

 

 .Dynabook Incאודות 

שנה המחשבים הניידים של טושיבה והטכנולוגיות בהן הם צויידו, היוו את הסטנדרט  30-במשך מעל ל

ותחת  Sharpהרכישה על ידי תאגיד לתעשייה כולה בתחומי חדשנות, איכות ואמינות מוצר. כעת, עם 

, ממשיכה החברה במסורת של אספקת ערך מוסף ותמיכה בשותפים העסקיים Dynabookהמותג החדש 

 ובלקוחות ברחבי העולם.  

 https://il.dynabook.com/heלמידע נוסף: 

 

 למידע מקוון:

. שלנו בלוגלקבלת מידע על המוצרים האחרונים של החברה, או בקרו ב dynabook.co.il בקרו באתר 

  .שלה אתרי המדיה החברתיתכאלטרנטיבה, ניתן ליצור קשר עם החברה במגוון 

 

 אודות מפעיל

שנה כחברה המתמחה  80-הוקמה לפני כבישראל,  Dynabook / Toshibaמפיצה ראשית של "מפעיל' 

עסקיים מבוססי ארגוני ושירותים ההדפסה והמחשוב ה רגונים ועסקים בתחומיבפתרונות כוללים לא

בנוסף תמיכה ושרות מתמשכים. החברה התאימה עצמה לשינויים הטכנולוגיים שחלו במהלך השנים, ו

. בינוניים וגדוליםלעסקים וארגונים ופתרונות הדפסה בתלת ממד  הדפוס המקצועי רחבה לתחומי הת

 /co.ilhttps://www.mafil.למידע נוסף: 
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