
 

 

Tenký a lehký notebook dynabook Tecra X40-F na našem trhu 

• Výkonný 14" dotykový notebook pro každodenní profesionální využití  

• Magneziové šasi tenké pouhých 16,9 mm, hmotnost 1,25 kg* a výdrž 13 hodin   

• Sofistikované zabezpečení dat a 3letá onsite záruka  

 

28. listopadu 2019, Neuss, Germany – Dynabook Europe GmbH uvádí na náš trh nový 

profesionální notebook Tecra X40-F, jehož základ vychází z léty osvědčeného konceptu 

firemních počítačů společnosti Toshiba a splňuje nejvyšší uživatelské nároky na výkon, 

zabezpečení a moderní technologické možnosti. Samozřejmostí je 14" Full HD displej 

s technologií In Cell Touch, která integruje dotykovou vrstvu přímo do matného displeje. Dále 

lze vyzdvihnout pohodlnou podsvícenou klávesnici a lehké magneziové šasi, které přístroji 

zajišťuje vysokou odolnost. Díky popsané konstrukci je notebook tenký pouhých 16,9 mm a 

s výdrží 13 hodin na baterie je celková hmotnost přístroje pouhých 1,25 kg*.  

Všechny aktuálně dostupné konfigurace notebooku Tecra X40-F pohání procesory Intel Core 

i5 nebo Core i7 osmé generace a jsou optimalizovány pro operační systém Windows 10 

Modern Standby (MS), jenž vychází z původní myšlenky Windows 8.1 Connected Standby. Ten 

umožnil implementovat do počítačů model práce s chytrým telefonem, který po probuzení 

otiskem prstu poskytuje okamžitě aktualizované informace. Mezi další přednosti patří 

nejnovější technologie WiFi 6, která poskytuje rychlejší WiFi s větší kapacitou. 

Tecra X40-F využívá předností úložiště Intel® Optane™, které urychluje práci a zkracuje čekací 

dobu načítání dat. Intel® Optane™ se dokáže učit, které funkce, od zavádění systému přes 

vyhledávání souborů až po spouštění aplikací, využívá uživatel nejčastěji a následně tyto 

procesy urychluje. 

Další vylepšení bylo docíleno použitím nového ventilátoru S-Type, který byl vyvinut tak, aby 

zlepšil chlazení notebooku při současném snížení otáček. Výsledkem je zvýšení objemu 

procházejícího vzduchu o 10 % a tišší provoz přístroje. 

Bezpečnost – základní požadavek pro ochranu firemních dat 

Jedním z klíčových parametrů firemních počítačů je vysoká míra zabezpečení uložených dat a 

jejich ochrana před zneužitím. Proto je Tecra X40-F vybavena víceúrovňovými bezpečnostními 

prvky. Základem je oceňovaný vlastní BIOS společnosti Dynabook spolu s modulem TPM 2.0 

(Trusted Platform Module). Přístup k systému a datům lze u prvních dostupných konfigurací 

zabezpečit pomocí dvouúrovňové autentizace s vestavěnou čtečkou otisků prstů a 

rozpoznáním obličeje uživatele pomocí IR kamery ve spojení s Windows Hello. 

Konektivita a prodloužená onsite záruka 

Základním prvkem konektivity je flexibilní port USB Type-C, který slouží zároveň k nabíjení a 

ve spojení s volitelnou dokovací jednotkou USB-C umožňuje rychlé připojení mnoha periferií, 



 

včetně zařízení s konektorem VGA, pomocí jediného kabelu. Kromě něj obsahuje notebook 

rozhraní HDMI v plné velikosti, tři konektory USB 3.0. a RJ-45 pro kabelové připojení k síti. 

Všechny konfigurace jsou standardně dodávány s rozšířenou tříletou onsite zárukou s garancí 

reakce do 24 hodin od nahlášení závady a opravou u zákazníka. 

První konfigurace na našem trhu 

Na českém trhu se začínají prodávat hned čtyři konfigurace notebooku dynabook Tecra X40-

F. První model, Tecra X40-F-145, pohání procesor Core i5 (8265U) s podporou 8 GB operační 

paměti DDR4 2400 a rychlým SSD diskem M.2 s kapacitou 256 GB. K dostání je za doporučenou 

koncovou cenu 34 100 Kč včetně DPH. Notebook Tecra X40-F-146 obsahuje navíc vestavěný 

4G modem Sierra LTE/3G HSPA+ a v prodeji je za 37 100 Kč. Výkonnější konfigurace Tecra 

X40-F-152, která je na trhu za 41 000 Kč, je postavena na procesoru Core i7 (8565U), celková 

kapacita její operační paměti je 16 GB a pro data je k dispozici SSD disk M.2 512 GB. Na vrcholu 

nabídky stojí Tecra X40-F-153 se stejnou hardwarovou konfigurací a interním 4G modemem 

za cenu 44 100 Kč.   

 

* v závislosti na konfiguraci 

 

-ENDS- 

Kontakt pro média  

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

Filip Vítek, FYI Prague 

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

 

Sledujte nás online 

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 http://www.cz.dynabook.com.  
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