
 

 

 

DYNABOOK, BT YÖNETİCİLERİNİN VE MODERN PROFESYONELLERİN 

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN TECRA A40-J VE TECRA A50-J MODELLERİNİ 

SATIŞA SUNUYOR 

• 14 inç A40-J, diğer cihazın özelliklerinin yanı sıra mobil çalışanlara daha fazla 

taşınabilirlik vadediyor. 

• 15 inç Tecra A50-J, kullanıcı deneyimini bir üst düzeye taşırken tarz ve 

performansı bir arada sunuyor. 

• Microsoft Secured-core PC özelliği ve gelişmiş yönetilebilirlik, bu iki cihazı hibrit iş 

yeri modeli için ideal çözüm haline getiriyor. 

 

15 Haziran 2021, Neuss, Almanya – Dynabook Europe GmbH, Tecra serisinin iki yeni üyesi 

14 inç Tecra A40-J ve 15 inç Tecra A50-J modellerini duyurdu. Yeni dizüstü bilgisayarlar, BT 

yöneticileri üzerindeki yükü azaltırken modern ve esnek çalışanların tüm ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere özel olarak tasarlandı. Güvenilir, emniyetli ve yönetimi kolay olan bu hafif ve 

şık ikili, Dynabook'un köklü Tecra ürün yelpazesinin en son üyeleri olarak öne çıkıyor.  

 

Hem BT yöneticileri hem de çalışanlar için güvenlik ve yönetilebilirlik bir arada 

Her iki cihaz da esnek çalışma modellerine doğru yaşanan hızlı geçişin neden olduğu güvenlik 

ve yönetilebilirlik zorluklarını ele almak üzere özenle tasarlandı. Dynabook'un kapsamlı 

güvenlik özelliklerine sahip kendi BIOS'u, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), kurumsal 

düzeyde şifreleme ve isteğe bağlı Windows Hello parmak izi ve yüz kimlik doğrulaması 

sayesinde, her iki cihaz da Microsoft Secured-core PC gereksinimlerini karşılıyor, kullanıcıları 

ve verilerini dış tehditlere karşı koruyor. İsteğe bağlı akıllı kart okuyucu, gerektiğinde ek bir 

güvenlik katmanı sağlıyor.  

 

Dağınık iş gücüne sahip BT departmanları dahi yönetilebilirlik özellikleriyle çalışanların Tecra 

cihazları üzerinde tam bir kontrole sahip oluyor. Intel® Active Management Technology 

(AMT), cihazların uzaktan yönetimi dahil olmak üzere yönetimini kolaylaştırıyor.* 

Dynabook'un özel BIOS'u da üst düzey güvenlik için uzaktan yükseltilebiliyor ve yönetilebiliyor.  

 

 

 

İyileştirilmiş performans  



 

 

 

Tecra A40-J ve A50-J, kullanıcıların işlerini hızla yapabilmeleri için performansı artıran 

özelliklerle donatıldı. En son 28W 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle donatılan cihazlar, 2 x 

SO-DIMM DDR4 3200 yuvayla 32 GB'ye kadar bellek ve SSD OPAL 2.0 depolama ile 1 TB'ye 

kadar farklı depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, Intel® Iris® Xe destekli grafik teknolojisi 

ve yeni sessiz çift fanlı soğutma teknolojisi performansı daha da artırıyor. Her iki cihaz da 

etkileyici bir pil ömrü sunuyor. 10.4 saate¹ kadar kullanım ömrü sunan cihazların pili hızlı şarj 

işlevi sayesinde sadece 30 dakika içinde %40 şarj olabiliyor. Bu sayede kullanıcılar prizden 

uzakta olsalar bile uzun süre çalışmaya devam edebiliyorlar.  

 

Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, "35 yılı aşkın mühendislik deneyimine 

dayanan en çok satan Tecra ürünleri yelpazemiz, dayanıklılıkları, taşınabilirlikleri ve şıklıklarıyla 

öne çıkıyor ve tüm dünyada tanınıyor. Tecra ürün ailesine yeni katılan bu iki yeni modelimiz, 

aynı ilkeler üzerine oluşturuldu ve giderek daha fazla konumdan bağımsız hale gelen iş 

gücünü tam anlamıyla desteklemek için en son teknolojilerle donatıldı" dedi. 

 

Rahat ve şık bir şekilde çalışma imkanı sunuyor  

Tecra A40-J ve A50-J, taşınabilirlik ve performansı farklı, birinci sınıf bir tasarımla dengeleyecek 

şekilde geliştirildi. Belirgin bir dalga detayı ve mistik mavi renginde anti-bakteriyel boya, 

kapağa şık bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıları 

bakterilerin %99'undan koruyor. 2 1,45 kg'dan* başlayan ağırlık, 18,9 mm kalınlık ve 14 inç HD 

veya FHD ekranıyla A40-J'nin merkezinde taşınabilirlik bulunuyor. A50-J modeli ise modern 

hibrit kullanıcılara 19,9 mm'lik kalınlığıyla biraz daha büyük bir ekran sunuyor.  

 

Dar çerçeve tasarımı ve açılması kolay çift menteşeli tasarımıyla kullanıcılara gün boyu hızlı 

başlatma ve ergonomik çalışma imkanı sağlıyor. Her iki cihazın ekranı da kolay belge paylaşımı 

için 180 dereceye kadar düz bir şekilde açılabiliyor. 14 inç A40-J ayrıca daha fazla 

kullanılabilirlik için dokunmatik ekran seçeneklerine de sahip. Clickpad veya isteğe bağlı 

SecurePad içeren geniş ve alçaltılmış arkadan aydınlatmalı klavye, gün boyu rahat bir şekilde 

yazmaya olanak tanıyor. A50-J ayrıca sayısal bir tuş takımı ile donatılmıştır.  

 

Güçlü iş birliği araçlarıyla donatıldı 

Yeni Tecra ikilisi, kullanıcılara konumları ne olursa olsun üretken ve iş birliğine dayalı bir 

çalışma günü için çok sayıda araç sunuyor. Gizlilik kapağına sahip HD kamerası, Cortana 

özellikli gürültü önleyici çift mikrofonu ve DTS ses işleme özelliğine sahip kaliteli stereo 

hoparlörleri video veya sesli konferansları sorunsuz hale getiriyor. 

Sağlamlığı test edildi   



 

 

 

Dynabook'un kendi araştırma ve geliştirme merkezinde tasarlanan ve geliştirilen A40-J ve 

A50-J'nin tüm unsurları uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı. Çok hafif olan her iki cihaz; 

düşme, sıcaklık, nem, titreşim ve şok testleriyle MIL-STD-810H standartlarına uygun olarak 

her türlü çalışma ortamına yönelik olarak özenle test edildi. Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı** 

çerçevesiz klavye, hasara karşı daha fazla direnç sağlıyor.  

 

Eksiksiz bağlantı araç seti   

İster ofisten, ister evden ya da mutfaktan çalışsınlar, her iki cihaz da çalışanlara kapsamlı 

bağlantı seçenekleri sunuyor. İki Thunderbolt 4 özellikli USB-C bağlantı noktası hızlı şarj ve 

yüksek hızlı veri aktarımı sağlıyor ve dört adede kadar harici monitör bağlanabiliyor. 

Kullanıcılar tam boyutlu HDMI 2.0, LAN ve ilave USB-A 3.2 bağlantı noktalarının yanı sıra Mikro 

SD yuvasıyla diğer aksesuarları kolayca ve hızla bağlayabiliyor. Her iki cihaz, hızlı ve güvenilir 

kablosuz bağlantı için Intel® 802.11ax (WiFi 6) özelliğine sahip. Taşınabilirliğin en üst düzeye 

çıkarılması için bu yıl içinde isteğe bağlı LTE özelliklerine sahip bir model de ayrıca satışa 

sunulacak.  

 

Türkiye’de Aktepe Bilişim üzerinden Temmuz ayında satışa sunulacak Tecra  A40-J, A50-J ve 

tüm Dynabook ürün ailesi hakkında ayrıntılı bilgi için 

http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions/ 

 

Editöre not: 

* Yapılandırmaya bağlı. 

**En fazla 30 ml. 

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

Corporation’ın ticari markasıdır. 

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

 

Medya İletişimi:  

Elif Dişli, MSL Group 

elif.disli@mslgroup.com 

Tel: 0542 717 50 94 

 

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.  

http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions/
mailto:elif.disli@mslgroup.com
https://tr.dynabook.com/generic/business-homepage/
https://emea.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://twitter.com/dynabookuk
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/


 

 

 

 

Dynabook Inc. Hakkında 

Daha önce Toshiba Client Solutions Co. Ltd. olarak faaliyet gösteren Dynabook Inc., artık 

tamamen Sharp Corporation'a aittir. Dynabook Inc., iş ortakları ve müşterilerinin hedeflerine 

ulaşmalarına destek olmak için 30 yılı aşkın mühendislik mükemmeliyetiyle en yüksek kalitede 

ve güvenilirlikte ürün ve çözümler sunmaya devam ediyor. 

 

Dynabook ürün ailesi hakkında ayrıntılı bilgi için: http://tr.dynabook.com/generic/business-

solutions/ 

 

http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions/
http://tr.dynabook.com/generic/business-solutions/

