
 

 

 

Nové notebooky Dynabook Tecra A40-K a A50-K usnadňují 

flexibilní práci díky prvkům umělé inteligence  

 

• 14” Tecra A40-K a 15” Tecra A50-K nabídnou lepší zabezpečení, 

produktivitu i vyšší výkon  

• Optimální podmínky pro virtuální schůzky zajišťuje umělá inteligence, 

která potlačuje okolní ruchy a nabízí speciální funkce kamery 

 

22. března 2022, Neuss, Germany – Dynabook Europe GmbH představuje dva nové 

notebooky řady Tecra – 14” Tecra A40-K a 15” Tecra A50-K. Novinky byly navrženy tak, aby 

vyhovovaly současným nárokům na hybridní práci a zároveň snížily zátěž IT manažerů. Oba 

lehké a stylové přístroje Dynabook charakterizuje spolehlivost, vysoká míra zabezpečení a 

snadná ovladatelnost. 

 

Zabezpečení a snadná správa pro IT manažery i pracovníky  

Nové notebooky byly konstruovány s ohledem na dnešní výzvy v oblasti zabezpečení a správy, 

které definuje především zrychlený přechod na flexibilní pracovní model. V oblasti 

zabezpečení splňují zařízení požadavky společnosti Microsoft na Secured-core PC a navíc jsou 

osazena vlastním Dynabook systémem BIOS s rozsáhlými funkcemi zabezpečení, Trusted 

Platform Module (TPM) 2.0 a umožňují šifrování uložených dat. Vysokou úroveň ochrany proti 

krádeži dat a identity podporuje i volitelné ověřování uživatele pomocí rozpoznání otisku 

prstu a obličeje spolupracující s Windows Hello. Ochranu soukromí podporuje u obou 

notebooků také posuvný kryt kamery a další vrstvu zabezpečení přidává volitelná čtečka 

čipových karet. 

 

Prostřednictvím inteligentních možností správy mohou mít IT oddělení plnou kontrolu nad 

zařízeními dokonce i při práci části týmu z domova - technologie Intel® Active Management 

Technology (AMT) umožňuje totiž snadno spravovat zařízení* i vzdáleně. Aby mohla být 

vysoká úroveň zabezpečení zachována stále, lze vzdáleně upgradovat a spravovat i 

proprietární BIOS Dynabook. 

 

Vybroušený výkon  

Modely Tecra A40-K i A50-K jsou dodávány s operačním systémem Windows 11 Pro a pohání 

je nejnovější 12. generace procesorů Intel® Core™ až po 28wattovou variantu i7. K dispozici 



 

 

 

je řada konfigurací pamětí a pevných disků až po 32 GB RAM (2x SO-DIMM DDR4 3200) a 1 

TB SSD disku Gen4 umožňující dosažení vyšších přenosových rychlostí. Výkon zvyšuje také 

grafická technologie Intel® Iris® Xe a velmi tiché chlazení zajišťují dva ventilátory Dynabook 

s pokročilým řízením chodu. Oba přístroje nabízí působivou výdrž až po dobu 10,4 hodiny¹ a 

funkce rychlého nabíjení umožňuje dobití baterie do kapacity 40 % za pouhých 30 minut. 

Uživatelé se tak nemusí obávat výpadku práce ani během celého pracovního dne na cestách 

bez přístupu k elektrické zásuvce. 

 

„Naše nejprodávanější řada notebooků Tecra těží z bohatých 35letých zkušeností s výrobou 

přenosných pořítačů a je celosvětově proslulá svou robustností, mobilitou i designem,“ říká 

Damian Jaume, prezident společnosti Dynabook Europe GmbH. „Nové přístroje A40-K a A50-

K obsahují mnoho vylepšení, která odrážejí vizi Dynabooku pro počítačový B2B trh 

budoucnosti. Naším cílem je poskytnout zaměstnancům ty správné nástroje pro to, aby mohli 

být stále maximálně produktivní i kreativní, ať už je pracovní den zavede kamkoli.“ 

 

Pohodlná a stylová práce  

Oba nové modely Tecra A40-K a A50-K kombinují mobilitu, výkon i výrazný, prémiový design. 

Víko v barvě Mystic Blue je charakteristické výrazně viditelným zvlněním a jeho antibakteriální 

povrchová vrstva chrání uživatele tím, že zamezuje ulpívání až 99 % nežádoucích bakterií2. 

 

Dynabook Tecra A40-K váží jen 1,45 kg*, pro pohodlnou práci za různých světelných 

podmínek je osazen antireflexním 14” HD nebo FHD displejem a jeho tloušťka je pouhých 

18,9 mm. Jeho 15” sourozenec, tenký jen 19,9 mm, nabízí větší obrazovku, kterou ocení 

uživatelé preferující hybridní styl práce. 

 

Notebooky mají tenké rámečky kolem displejů a snadno otevíratelné panty, které umožňují 

otevření víka až do úhlu 180 stupňů a snadné sdílení dokumentů. Volitelně jsou k dispozici 

také konfigurace s dotykovými displeji. Velká podsvícená klávesnice s komfortně nízkým 

zdvihem, která zajišťuje přesné a pohodlné pasaní, je doplněna Clickpadem nebo volitelně 

SecurePadem. Dynabook Tecra A50-K má navíc samostatný numerický blok. 

 

Týmová spolupráce při hybridní práci 

 

Nové nástroje umělé inteligence pomáhají zvýšit produktivitu a zlepšit týmovou spolupráci 

bez ohledu na to, odkud uživatel právě pracuje. Duální mikrofony s podporou Cortany 

redukují ruchy z pozadí pomocí AI a HD kamera obsahuje vylepšené AI funkce rozpoznání 



 

 

 

obličeje (FA). To vše, doplněné kvalitními stereo reproduktory s technologií DTS, umožňuje 

bezproblémové video a audio konference. 

 

Ověřená odolnost   

Modely Tecra A40-K a Tecra A50-K byly navrženy v interním výzkumném a vývojovém centru 

společnosti Dynabook. Jejich lehké šasi prošlo přísnými testy podle nejnovějších standardů 

MIL-STD-810H. Ty prokázaly jejich fyzickou odolnost při pádu, teplotních i vlhkostních 

výkyvech, vibracích a nárazech. V tomto ohledu potěší uživatele také bezrámová klávesnice 

odolná proti polití**. 

 

Kompletní sada nástrojů pro konektivitu   

Notebooky nabízejí široké možnosti konektivity, které zajistí efektivní práci v kanceláři i doma. 

Rychlé nabíjení, přenos dat i zobrazení až na čtyřech monitorech umožňují dva USB-C porty 

s podporou Thunderbolt 4. K dalším periferiím se mohou uživatelé snadno a rychle připojit 

prostřednictvím dalších portů plné velikosti, jako jsou HDMI 2.0, LAN, USB-A 3.2 či slot pro 

Micro SD karty. Rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení zajistí Intel® AX211 2x2 Wi-Fi 6E a 

Bluetooth 5.2. 

 

Notebooky Tecra A40-K a A50-K budou v Evropě k dispozici od dubna 2022. Více informací 

o noteboocích Dynabook najdete na https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/. 

 

* V závislosti na konfiguraci 

**Až 30ml 

¹ měřeno pomocí Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark je ochranná známka Business 

Applications Performance Corporation 

2 testováno podle japonských průmyslových standardů (Z 2801) 

 

-ENDS- 

 

Kontakt pro média  

Další informace o specifikacích, včetně obrázků, získáte na adrese: 

Filip Vítek, FYI Prague 

Filip.Vitek@fyi.cz / +420 603 585 460 

 

Sledujte nás online 

https://cz.dynabook.com/generic/business-homepage/
mailto:Filip.Vitek@fyi.cz


 

 

 

Navštivte naše webové stránky, kde najdete technické údaje a nejnovější informace o 

produktech. Další informace naleznete na našem blogu. Nebo se s námi spojte na 

našich sociálních médiích – LinkedIn. 

 

O společnosti Dynabook Inc. 

Již více než 30 let představují notebooky a technologie Toshiba standardy pro inovace, kvalitu 

a spolehlivost. Společnost Dynabook Inc., jejímž většinovým vlastníkem je nyní Sharp 

Corporation, pokračuje v této tradici poskytováním bohatých hodnot a služeb, které pomáhají 

našim partnerům a zákazníkům v dosahování jejich cílů. 

Další informace naleznete na adrese https://cz.dynabook.com.   

 

https://cz.dynabook.com/
https://cz.dynabook.com/generic/blogs/
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/
https://cz.dynabook.com/

