
 

 

 

Dynabook’tan Gelişmiş Yapay Zeka Özelliklerine Sahip 

Tecra A40-K ve A50-K 

 

• 14 inç Tecra A40-K ve 15 inç Tecra A50-K, hibrit çalışanlara gelişmiş 

güvenlik, üretkenlik ve performans sunuyor.  

• Yapay zeka destekli gürültü azaltma ve kamera özellikleri, sanal toplantılar 

için ideal bir ortam sunuyor. 

 

23 Mart 2022, İstanbul, Türkiye – Dynabook, Tecra serisinin iki yeni üyesi 14 inç Tecra A40-

K ve 15 inç Tecra A50-K modellerini duyurdu. Yeni dizüstü bilgisayarlar, BT yöneticilerin 

üzerindeki yükü azaltmanın yanı sıra modern ve esnek çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere tasarlandı. Güvenilir, güvenli ve yönetimi kolay bu hafif ve şık ikili, Dynabook'un köklü 

Tecra ürün ailesinin en son üyeleri olarak dikkat çekiyor. 

 

Hem BT yöneticileri hem de çalışanlar için güvenli ve yönetilebilir  

Tüm cihazlar, esnek çalışma modellerine hızlı geçişin gerektirdiği güvenlik ve yönetilebilirlik 

zorluklarını ele almak için özel olarak tasarlandı. Microsoft'un Secured-core PC 

gereksinimlerini karşılayan her iki cihaz yüksek düzeyde güvenlik sunuyor. Dynabook 

tarafından geliştirilen, kapsamlı güvenlik özelliklerine sahip BIOS; Trusted Platform Module 

(TPM) 2.0, kurumsal düzeyde şifreleme ve isteğe bağlı Windows Hello parmak izi ve yüz 

tanıma kimlik doğrulama ile kullanıcılar veri ve kimlik hırsızlıklarına karşı üst düzey koruma 

sağlıyor. Her iki cihazda da kamera gizlilik kapağı bulunuyor ve isteğe bağlı akıllı kart okuyucu 

gerektiğinde ek güvenlik katmanı ekliyor. 

 

BT departmanları, akıllı yönetilebilirlik özellikleriyle hibrit bir iş gücünde dahi çalışanların Tecra 

cihazları üzerinde tam bir kontrol elde ediyor. Intel® Active Management Technology (AMT), 

cihazların* uzaktan kolayca yönetilebilmesini sağlıyor. Dynabook'un tescilli BIOS'u da yüksek 

güvenlik seviyelerini koruyacak şekilde uzaktan yükseltilebiliyor ve yönetilebiliyor. 

 

Daha yüksek performans 

Tecra A40-K ve A50-K, kullanıcıların işlerini hızlı bir şekilde yapabilmeleri için performansı en 

üst düzeye çıkaran özelliklerle donatıldı. Windows 11 Pro ile birlikte gelen iki model de 28 

watt güç derecesinde çalışan i7'ye kadar en son 12. nesil Intel® Core™ işlemcilerle 

destekleniyor. Ayrıca 32 GB'ye kadar 2 x SO-DIMM DDR4 3200 bellek ve yüksek hızlara veri 



 

 

 

aktarımı olanağı tanıyan 1 TB'a kadar SSD G4 depolama gibi çeşitli bellek ve depolama 

özellikleri yer alıyor. Tüm bunlar, Intel® Iris® Xe destekli grafik teknolojisi, fan gürültüsünü 

azaltan ileri düzey denetimler içeren Dynabook'un sessiz çift fanlı soğutma teknolojisi ile 

tamamlanıyor ve performans daha da artırıyor. Her iki cihaz da 10,4 saate kadar¹ pil ömrü 

sunuyor ve hızlı şarj işlevi sayesinde pil şarj düzeyi 30 dakikada yüzde 40'a kadar çıkabiliyor. 

Bu sayede kullanıcılar yakınlarında elektrik prizi olmasa dahi güçlü pili ile uzun süre 

çalışabiliyorlar.  

 

Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, “35 yıllık zengin mirasımıza uygun olarak 

üretilen, en çok satan serilerimizden biri olan Tecra cihazlarımız, sağlamlıkları, taşınabilirlikleri 

ve tarzlarıyla tüm dünya tarafından tanınıyor. Yeni A40-K ve A50-K, Dynabook'un B2B PC 

pazarına ve geleceğin cihazlarına yönelik vizyonunu yansıtan, çalışanlara iş günleri onları 

nereye götürürse götürsün kesintisiz üretkenlik, yaratıcılık ve iş birliği için doğru araçlara 

erişebilmelerini sağlayan çok sayıda iyileştirme içeriyor” dedi. 

 

Rahat ve şık bir şekilde çalışın 

Hem Tecra A40-K hem de A50-K, taşınabilirlik ve performansı dengeleyen farklı ve birinci sınıf 

bir tasarıma sahip. Kapak, belirgin, yükseltilmiş bir dalga detayına sahipken, Mystic Blue anti-

bakteriyel boya kaplaması yalnızca şık bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda 

kullanıcıları bakterilerin2 yüzde 99'undan korumak için mikropları uzaklaştırıyor. 

 

Özünde mobilite olan A40-K, 1,45 kg'dan* hafif ağırlığa ve 18,99 mm'lik ayak izine sahip 

parlamayan 14 inç HD veya FHD ekrana sahip. 15 inçlik model ise modern hibrit kullanıcılara 

yönelik olarak 19,9 mm ayak iziyle daha büyük bir ekran sunuyor. 

 

Her iki model de dar bir çerçeve tasarımına ve kolay açılır menteşeye sahip. Gün boyunca hızlı 

başlatma ve ergonomik çalışma sunuyor. Her iki cihazın da ekranı kolay belge paylaşımı için 

180 derece açıyla düz olarak katlanabiliyor ve her iki cihazın da dokunmatik ekran seçenekleri 

bulunuyor. Tecra A40-K ve Tecra A50-K Clickpad veya isteğe bağlı SecurePad içeren geniş ve 

alçaltılmış arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip ve gün boyu rahatça yazmaya olanak tanıyor. 

A50-K modelinde ayrıca sayısal tuş takımı da bulunuyor. 

 

Kesintisiz iletişim 

Yeni Tecra modelleri, kullanıcının konumundan bağımsız olarak iş birliğini artırmak ve iş 

yerinde üretkenliği artırmak için yeni yapay zeka destekli araçlar içeriyor. Bu araçlar arasında, 

Cortana özellikli çift mikrofon, kendi gelişmiş yapay zeka işlevlerine sahip yüz tanıma özelliği 



 

 

 

bulunan kamera ve yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisi yer alıyor. DTS ses işleme 

özelliğine sahip yüksek kaliteli stereo hoparlöre sahip olan iki model, kesintisiz video ve sesli 

konferans olanağı sağlıyor. 

 

Test edilmiş sağlamlık 

Dynabook'un kendi Ar-Ge merkezinde tasarlanan ve geliştirilen A40-K ve A50-K'nın tüm 

unsurları uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı. Hafif kasaları, düşme, sıcaklık, nem, titreşim 

ve şok testleriyle en son MIL-STD-810H standartlarına uygun olarak özenle test edildi. Sıvı 

dökülmelerine karşı dayanıklı** çerçevesiz klavye, hasarlara karşı daha fazla direnç sunuyor. 

Bunun bir kanıtı olarak her iki model de Dynabook'un benzersiz Güvenilirlik Garantisi ile 

birlikte geliyor. Bir yıllık garanti süresi içinde cihazın bozulması durumunda müşterilere 

ücretsiz onarım ve tam para iadesi seçenekleri sunuluyor. 

 

Tam bağlanabilirlik sağlayan eksiksiz bağlantı kiti 

Yeni modeller, ofis, ev ya da mutfak dahil olmak üzere tüm ortamlarda çalışanların çevrelerine 

ve daha geniş bir dünyaya bağlanmak için ihtiyaç duydukları tüm bağlantı özelliklerini 

sunuyor. İki adet Thunderbolt 4 özellikli USB-C bağlantı noktası, dört adede kadar monitör 

destekleyen harici görüntü aktarımı, veri aktarımı ve hızlı şarj sağlıyor. HDMI 2.0, LAN ve ilave 

USB-A 3.2 bağlantı noktalarının yanı sıra bir adet Micro SD kart yuvası ile tüm aksesuarlara 

kolay ve hızlı bir şekilde bağlanabiliyor. Hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı için her iki model 

hareket halindeyken dahi en üst düzey deneyim sunan Intel® AX211 2x2 Wi-Fi 6E ve 

Bluetooth 5.2 kablosuz ağ özelliklerine sahip. 

 

Tecra A40-K ve A50-K, 2022 yılının Nisan ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor. 

Dynabook ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için http://emea.dynabook.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 

 

* Yapılandırmaya bağlıdır 

** 30 ml’ye kadar 

¹ Mobile Mark™ 2018 ile ölçülmüştür. Mobile Mark, Business Applications Performance 

Corporation’ın tescilli markasıdır. 

2 Japanese Industrial Standards (Z 2801) ile test edilmiştir. 

 

Medya İletişimi:  

Kemal Tunçsel, MSLGROUP 

kemal.tuncsel@mslgroup.com 

https://emea.dynabook.com/generic/reliability/
http://emea.dynabook.com/
mailto:elif.disli@mslgroup.com


 

 

 

Tel: 0553 355 27 74 | 0538 310 50 65 

 

Çevrimiçi İletişim 

En son ürün detayları ve teknik özellikler için websitemizi veya ek bilgi için blogumuzu 

ziyaret edebilirsiniz. Alternatif olarak bizimle sosyal medya kanallarımız üzerinden 

iletişime geçebilirsiniz: Twitter ve LinkedIn.  

 

Dynabook Inc. Hakkında 

Toshiba dizüstü bilgisayarları ve teknolojileri, 30 yılı aşkın süredir yenilik, kalite ve 

güvenilirliğin standardını belirledi. 2020 yılından bu yana Sharp Corporation’a ait olan 

Dynabook Inc., iş ortakları ve müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için 

zengin değer ve hizmetler sunarak bu geleneği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dynabook’un 

portföyü her çalışan için ideal mobil cihaz, servis, çözüm ve aksesuarlar içeriyor. 

 

Daha fazla bilgi için: http://tr.dynabook.com/ 

 

https://tr.dynabook.com/generic/business-homepage/
https://tr.dynabook.com/generic/blogs/
https://twitter.com/dynabookuk
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/
http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions/

