
 

 

 

Dynabook lanserar modellerna Tecra A40-K och A50-K 

med nya AI-funktioner som uppfyller behoven hos dagens 

moderna arbetstagare 

 

• 14" Tecra A40-K och 15" Tecra A50-K erbjuder den moderna 

hybridmedarbetaren ökad säkerhet, produktivitet och prestanda  

• AI-styrd brusreducering och kamerafunktioner ger en idealisk miljö för 

virtuella möten 

 

22 mars 2022, Neuss, Tyskland - Idag lanserar Dynabook Europe GmbH två nya enheter i 

Tecra-serien – 14" Tecra A40-K och 15" Tecra A50-K. De nya bärbara datorerna har designats 

för att möta alla behov hos moderna, flexibla arbetstagare och samtidigt minska belastningen 

på IT-ansvariga. Tillförlitliga, säkra och enkla att hantera – denna lätta och eleganta duo är 

de senaste tillskotten i Dynabooks populära Tecra-serie.  

 

Säkra och hanterbara för både IT-chef och medarbetare  

Varje enhet har konstruerats med stor omsorg för att möta de utmaningar när det gäller 

säkerhet och lättskötthet som kommer av det allt snabbare skiftet till flexibla arbetsmönster. 

En hög säkerhetsnivå garanteras av att båda enheterna uppfyller Microsofts krav Secured-

core PC. Användarna har ett omfattande skydd mot data- och identitetsstöld tack vare 

Dynabooks egna BIOS som har en rad omfattande säkerhetsfunktioner. Trusted Platform 

Module (TPM) 2.0, företagsklassad kryptering och som valmöjlighet också fingeravtrycks- och 

ansiktsautentisering genom Windows Hello. Båda enheterna levereras med fysiskt 

sekretesskydd för webkameran och möjligheten att välja till smartkortläsare ger en extra nivå 

av säkerhet där det behövs. 

 

Även med en spridd arbetsstyrka kan IT-avdelningar ha full kontroll över medarbetarnas 

Tecra-enheter tack vare möjligheter till Intel® Active Management Technology (AMT) som 

ger enkel hantering av enheter* - även på distans. Dynabooks skyddade BIOS kan också 

uppgraderas och hanteras på distans för att upprätthålla höga säkerhetsnivåer.  

 

Glänsande prestanda  



 

 

 

Tecra A40-K och A50-K är båda fullspäckade med prestandahöjande funktioner så att 

användarna kan få jobbet gjort - snabbt. De två modellerna levereras med Windows 11 Pro 

och drivs med den 12:e och senaste generationen processorer upp till i7 från Intel® Core™, 

vilka körs med en nominell effekt på 28 watt. Dessutom finnsett urval av  minnes- och 

lagringsfunktioner tillgängliga, som 32 GB RAM på 2x SO-DIMM DDR4 3200, plus upp till 1TB 

av SSD-lagring Gen4 med snabbare läs- och skrivhastigheter. Prestandan ökas ytterligare av 

Intel® Iris® Xe- drivna grafikteknik och den kompletteras med Dynabooks tysta kylteknik med 

dubbla fläktar som ger avancerad kontroll och sänker fläktljudet ytterligare. Den nya duon 

levererar också imponerande batteritid – upp till 10,4 timmar¹. En snabbladdningsfunktion 

ger dessutom 40 % batteri på bara 30 minuter så att användaren inte behöver vara utan ström 

när denne inte är ansluten till elnätet.  

 

”Vårt sortiment av bästsäljande Tecra-enheter är byggt i linje med vår starka, 35-åriga 

tradition och är världsberömt för sin robusthet, bärbarhet och stil”, säger Damian Jaume, 

President, Dynabook Europe GmbH. ”Nya A40-K och A50-K har en mängd förbättringar som 

återspeglar Dynabooks vision för PC-marknaden B2B och framtida enheter. Förbättringar 

som ska ge anställda rätt verktyg för oavbruten produktivitet, kreativitet och samarbete, 

oavsett var deras arbetsdag tar dem.” 

 

Arbeta bekvämt och med stil  

Både Tecra A40-K och A50-K har utvecklats för att balansera bärbarhet och prestanda med 

en distinkt premiumdesign. Locket har en distinkt, upphöjd vågdetalj och den antibakteriella 

beläggningen Mystic Blue ger inte bara ger en elegant finish utan avvisar också bakterier upp 

till 99%, till skydd för användaren2. 

 

Med mobilitet i kärnan väger A40-K från 1,45 kg* och ståtar med en stor reflexfri 14-tums 

HD- eller FHD-skärm med en stödyta på 18,9 mm. Samtidigt erbjuder syskonet på 15,6 tum 

en något större skärm i ett paket på 19,9 mm för den moderna hybridanvändaren.  

 

De båda nya datorerna har en avsmalnande glasbågedesign och ett gångjärn som är lätt att 

öppna för snabb uppstart och ergonomiskt arbete hela dagen. Skärmen på varje enhet kan 

också vikas ut 180 grader så att dokument enkelt kan delas. Båda erbjuder även 

pekskärmsalternativ för ökad användbarhet. Samtidigt har båda enheterna ett stort och 

nedsänkt, bakgrundsbelyst tangentbord med Clickpad eller SecurePad (tillval) som möjliggör 

bekväm inmatning hela dagen. A50-K är även utrustad med en numerisk knappsats.  

 



 

 

 

Håll kontakten och var med på banan 

Den nya Tecra-duon har nya AI-verktyg för att öka produktiviteten och samarbetet på 

arbetsplatsen – oavsett var användaren befinner sig. Cortana-aktiverade, dubbla mikrofoner 

erbjuder en ny AI-funktion för brusreducering, tillsammans med en HD med IR-kamera 

(ansiktsautentisering) med egen funktionalitet som förhöjts med AI. Allt detta och dessutom 

högkvalitativa stereohögtalare med DTS-ljudbehandling gör att enheterna kan ge sömlösa 

video- eller ljudkonferenser. 

 

Tålig och testad   

A40-K och A50-K har  designats och byggts på Dynabooks interna forsknings- och 

utvecklingsavdelning och alla delar har konstruerats för att hålla. Varje lättviktschassi har 

genomgått rigorösa tester i enlighet med de senaste standarderna från MIL-STD-810H för 

att bevisa sin robusthet. Testerna inbegriper fall, temperatur, luftfuktighet, vibrationer och 

stötar. Ett spillsäkert** ramlöst tangentbord ger ytterligare skydd mot skador. Som ett bevis 

på detta levereras Tecra A40-K och A50-K med Dynabooks unika pålitlighetsgaranti - under 

garantins första år (garantipaket på upp till fem år finns) erbjuds, utöver normal 

garantireparation, också fullständig återbetalning. 

 

Verktygslådan för full uppkoppling   

På kontorsbordet, hemmakontoret eller köksbordet erbjuder båda enheterna alla 

anslutningar som en arbetsstyrka behöver för att ansluta till sin miljö och världen i stort. Två 

Thunderbolt 4-aktiverade USB-C-portar ger snabb laddning, dataöverföring och extern 

visning på upp till fyra skärmar. Användarna kan enkelt och snabbt ansluta ytterligare 

tillbehör via andra fullstora portar, till exempel HDMI 2.0, LAN och ytterligare USB-A 3,2-

portar, plus en Micro SD kortöppning. För snabb och tillförlitlig, trådlös anslutning har båda 

enheterna Intel® AX211 2x2 Wi-Fi 6E och Bluetooth 5.2. Detta för att du ska få en ultimat 

upplevelse också när du är på språng. 

 

Tecra A40-K och A50-K kommer att finnas tillgängliga från slutet av april 2022. För mer 

information om Dynabook-sortimentet, besök: http://emea.dynabook.com/ 

 

* Beroende på konfiguration 

**Upp till 30 ml 

¹mätt med Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark är ett varumärke som tillhör Business 

Applications Performance Corporation 

2 testad av Japanese Industrial Standards (Z 2801) 

https://emea.dynabook.com/generic/reliability/
http://emea.dynabook.com/
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Mediekontakt:  

Madelene Kornfehl 

Cloudberry Communications AB 

madelene@cloudberry.se 

070–658 58 85  

 

Besök oss online 

Besök vår webbplats för de senaste produktdetaljerna och specifikationerna och besök 

vår blogg för mer information. Alternativt kan du kontakta oss via våra sociala 

mediekanaler: LinkedIn och Twitter. 

 

Om Dynabook Inc. 

I över 30 år har Toshibas bärbara datorer och teknik satt standarden för innovation, 

kvalitet och tillförlitlighet. Dynabook Inc., ett helägt dotterbolag till Sharp Corporation 

sedan 2020, bygger vidare på traditionen genom att leverera mervärden och tjänster som 

stödjer våra partners och kunder i deras strävan att uppnå sina mål. Dagens 

företagserbjudande från Dynabook inbegriper den idealiska mobila enheten, den 

perfekta servicen samt de perfekta lösningarna och tillbehören för alla arbetstagare.  

 

För mer information, gå in på https://se.dynabook.com/ 
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