
 

 
 

DYNABOOK  ממשפחת המחשבים ניידים דגמי   2משיקה-Tecra 

 ומגוון אנשי מקצוע IT-עונים לצרכיהם של מנהלי הש
 

מציע לעובד הנייד קלות נשיאה עם כל התכונות הנדרשות לעבודה  Tecra A40-J ”14 -ה •
 מרחוק

 וב מתקדם וביצועיםצעי, מציע חוויית משתמש מרשימה Tecra A50-J ”15 -ה •
ויכולות ניהול מתקדמות הופכים את המחשבים  Microsoft Secured-core PC עמידות בתקן •

  לאידיאלים לשימוש בציי מחשבים המיועדים לעבודה במודל ההיברידי
 

 מחשבים ניידיםשני הכריזה על  (לשעבר טושיבה) Dynabook Europe תל אביב, ישראל.  2021, יוניב 15
שני הדגמים תוכננו במיוחד כדי לענות  .Tecra A50-J ”15 -ו Tecra - 14” Tecra A40-J-חדשים במשפחת ה

ה׳צמד׳ החדש . IT-על צרכי העובדים בסביבות העבודה החדשות והגמישות תוך הורדת הלחץ על מנהלי ה
 אמין, מאובטח, קל לניהול ושומר על קו עיצובי ומשקל קליל. 

 
 IT-מאובטח וניתן לניהול הן על ידי העובד והן על ידי מנהל ה

בקפידה כדי להתמודד עם אתגרי אבטחה וניהול שמציבה מגמת  אחד מהמחשבים החדשים תוכנןכל 
 Trustedושלל תכונות האבטחה, דוגמת מודול  בפיתוח עצמאי BIOS-העבודה ההיברידית. תודות ל

Platform (TPM) 2.0 הצפנה ברמה ארגונית וזיהו טביעת אצבע ,Windows Hello  אופציונלית, כמו גם זיהוי
מפני איומים שונים, זאת בנוסף לעמידה בדרישות  פנים, שני המחשבים יכולים להגן על המשתמשים

 רוסופט.  קורא כרטיסים חכם אופציונלי מוסיף עוד שכבת הגנהשל מיק Secured-core PCהמחמירות של 
 במידת הצורך. 

 
יכולת לנטר מקרוב את מערכות המחשבים באמצעות  IT-גם במצבים של עבודה מרחוק, מחלקות ה

של אינטל מאפשר גישה  Active Management Technology (AMT)כך,  שימוש ביכולות ניהול חכמות. 
פיתוח עצמי של החברה מאפשר שדרוג וניהול פרי   BIOS-גם מרחוק. היותו של ה -נוחה למחשבים* 

     גבוהות.  המרחוק כדי לשמור על רמות אבטח
 

 ביצועים מרשימים
שמאפשרים למשתמשים להשלים משימות  מפגינים ביצועים מרשימיםTecra A50-J -הו Tecra A40-J -ה

של אינטל, זמין למשתמשים מבחר אפשרויות זכרון  28W 11דור מ מתח גבוה בנוסף למעבדי ומהר.
בנפח של  SSD ועד לאחסון 2x SO-DIMM DDR4 3200על   32GBעדבנפח של  RAMזיכרון ואחסון, כולל 

1TB בטכנולוגיית OPAL 2.0 מעבר לכך, הטכנולוגיה הגרפית .Intel Iris X  אף מתגברת את הביצועים
מדגימים חיי סוללה  המחשבים החדשיםכשהיא מושלמת על ידי טכנולוגיית קירור דואלית חדשה. שני 

דקות כך שמשתמשים  30מהסוללה תוך  40%וזמני טעינה שמספקים עד  ¹שעות 10.4 -עד ל –מרשימים 
 הצורך.  בעת בלי סוללה" להתקע"לא יכולים 

 



 

 
 

ידוע בכל העולם עם  Tecra-מחשבי ה וובכלל ק שנה 35סיס נסיון הנדסי בן המחשבים האלה נבנו על ב״
שתי ״. GmbHDynabook Europe נשיא, דמיאן ז'אוםאומר ״, עמידותם, הניידות שלהם ואלגנטיות עיצובם

התוספות למשפחה שאנו משיקים כיום נבנו בדיוק לפי אותם עקרונות שמשלבים את החידושים 
 הטכנולוגיים שמאפשרים עבודה מכל מקום״. 

 
 עבודה בנוחות ובסטייל

ק״ג*  1.45במשקל  A40-Jשני המחשבים תוכננו עם איזון בין ניידותם לביצועיהם ובעיצוב פרימיום חדש. 
 מ״מ. 18.9של  בגודל FHD או HD בגרסת ”14שתוכנן בעיקר לניידות מציע מסך גדול ולא מסנוור של 

 מ״מ.  19.9של  מציע מסך מעט גדול יותר במארז ”15 המחשב השני, עם מסך
 

מתבצעת של המכסה  והפתיחה בעלי מסך עם מסגרת צרה במיוחדמהצד העיצובי שני המחשבים 
מציע כמה אופציות  A40-J -מעלות (מצב שטוח). ה 180-ל נפתחיםבקלות רבה. המסכים בשני המקרים 

משטח עכבר עם  או עכברשל מסך מגע לשימושיות גדולה יותר. המקלדת המוארת גדולה וכוללת משטח 
ד במקלת נומרית. אף מצויי A50-J -בשני הדגמים. ה –אופציונלי  SecurePad קורא טביעות אצבע מובנה,

בקטריאלית שמגינה על -שכבת צבע אנטי וכוללמסתורי״ -הצבע שנבחר ללפטופים החדשים הוא ״כחול
 . 2מהחיידקים %99-המשתמשים מ

 
 נשארים בקשר

מכל מקום.  –ושיתוף העבודה החדשים כוללים שלל כלים לתגבור הפרודוקטיביות  Tecra-שני מחשבי ה
ותיים כמנגנון ביטול רעשים, מיקרופונים אילשמירה על פרטיות,  מובנהסוגר כוללת  HD-מצלמת ה

 הפרעה ללא שוםמאפשרים שיחות וידאו  DTS בטכנולוגיית ורמקולים סטריאופוניים עם עיבוד אות
  מהסביבה

 
 קשוחים אמיתיים

ושם גם עברו את המבדקים הנוקשים  Dynabookפיתוח של ייצור וההמחשבים תוכננו ונבנו במרכזי ה
התקן הצבאי החדש שמבטיח עבודה בכל  – MIL-STD-810Hכולל מבחן  –ביותר לאימות קשיחותם 

בנוסף, המקלדת חסרת המסגרת  סביבת עבודה ובחינת עמידות בחבטות, לחות, טמפרטורה ונפילות. 
 עמידה בהתזת נוזל** ומגנה על המחשב מנזק.

 
 מתחברים להכל

מה בסלון או במטבח, לשני המחשבים יש את כל  בין אםאו לעבודה מרחוק מהבית , משרדה ל בהגע
מספקות טעינה מהירה, העברת נתונים  Thunderbolt 4 התומכות ב USB-Cיציאות  2. להתחברשדרוש 

 HDMI 2.0 ,LANבקלות ביציאות ותצוגה מסכים. ניתן גם לחבר מגוון אביזרי עזר  4וחיבור חיצוני לעד 
במחשבים יש  החוויה ולחיבור אלחוטי מהיר ואמיןלהשלמת .  SDבנוסף לחריץ מיקרו  USB-A 3.2ויציאות 

שיהיה זמין באמצעות מודם סלולרי מובנה  LTEואפילו אופציה לקישוריות  Intel 802.11ax (WiFi 6)את 
 מאוחר יותר השנה. 

 
 באמצעות חברת ׳מפעיל׳. , 2021 יולימחודש החל  ניםזמי היהי יםהמחשב



 

 
 

 
 homepage/-https://il.dynabook.com/he/generic/businessלמידע נוסף: 

* Depending on configuration 

**Up to 30ml 

¹measured with Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark is a trademark of Business Applications Performance Corporation 

2 tested by Japanese Industrial Standards (Z 2801) 

 

 

 

  למידע נוסף: 
    /nahum@donitza.co.il http://www.donitza.comאו   0546967020נחום דוניצה 

 

 .Dynabook Incאודות 

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

ותחת המותג  Sharpלתעשייה כולה בתחומי חדשנות, איכות ואמינות מוצר. כעת, עם הרכישה על ידי תאגיד 

ובלקוחות  , ממשיכה החברה במסורת של אספקת ערך מוסף ותמיכה בשותפים העסקייםDynabookהחדש 

 ברחבי העולם.  

 

 בלוגלקבלת מידע על המוצרים האחרונים של החברה, או בקרו ב  dynabook.co.ilבקרו באתר    למידע מקוון:

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

 

 אודות מפעיל

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

ארגוני ושירותים עסקיים מבוססי תמיכה ההדפסה והמחשוב ה ועסקים בתחומיבפתרונות כוללים לארגונים 

רחבה התבנוסף ושרות מתמשכים. החברה התאימה עצמה לשינויים הטכנולוגיים שחלו במהלך השנים, ו

. למידע נוסף: בינוניים וגדוליםלעסקים וארגונים ופתרונות הדפסה בתלת ממד  הדפוס המקצועי לתחומי 

https://www.mafil.co.il/ 

 


