
 

 

DYNABOOK ANUNCIA O PODEROSO TECRA A40-G  

 Desenhado para obter o máximo de portabilidade – com um peso de 1,47 Kg* 

com um design fino 

 Equipado com um processador Intel® Core™ de 10ª Geração, cartão de Wi-Fi 6 e 

uma autonomia de bateria de 13H. Todas estas características, vão de encontro 

às necessidades dos trabalhadores dos dias de hoje 

 

5 Março 2020, Lisboa, Portugal – A Dynabook Europe GmbH anuncia hoje o Tecra A40-G, 

com uma performance, conectividade e segurança premium. Tudo isto com um design fino e 

com enorme durabilidade. Este novo dispositivo é a última aquisição da marca dynabook para 

a gama de portáteis Tecra. 

 

Produtividade em qualquer lugar 

O Tecra A40-G possui um chassi robusto e muito leve – pesa apenas 1.47kg* – que foi testado 

sob padrões de nível militar de modo a garantir a durabilidade do mesmo em qualquer tipo 

de ambiente. Com 13h de vida de bateria¹ e com função de Quick Charge, garantindo 4 h de 

bateria com apenas 30 minutos de carregamento, os utilizadores conseguem assegurar o 

máximo desempenho do dispositivo durante o seu dia-a-dia. Conta com um ecrã de 14 

polegadas e anti-reflexo capaz de reduzir aos trabalhadores a tensão ocular, pois a 

performance deste dispositivo não é afetada pela variação da iluminação. 

 

Potente e conectado 

O dispositivo beneficia de várias características que oferecem uma melhor performance e 

conectividade alimentando por um processador Intel® Core™10ª Geração e uma capacidade 

de armazenamento que inclui 3 opções SSD, tudo isto foi desenhado para cumprir as 

necessidades sentidas pelos trabalhadores. O último Intel® 802.11ax (WiFi 6) permite uma 

rápida conexão que equivale numa maior velocidade e aumento de capacidade, que vai de 

encontro aos pedidos efetuados pelas novas gerações de aplicações de negócio. Quando se 

trata de conectividade periférica, o A40-G está equipado com uma porta USB Tipo-C e mais 

uma ou duas portas USB 3.1, dependendo da configuração. A conectividade a mais que o 

dispositivo tem deve-se por ter um Gigabit LAN, uma entrada HDMI, uma ranhura para um 

cartão micro-SD, como também uma opcional USB-C dock. 

“O A40-G foi desenvolvido cuidadosamente de modo a oferecer uma combinação perfeita de 

poder e portabilidade para todos os negócios” comentou Damian Jaume, Presidente da 

Dynabook Europe GmbH. “Estamos comprometidos em desenvolver e melhorar continuamente 

a nossa crescente gama Tecra de modo a potenciarmos qualquer força de trabalho – 



 

independentemente do tamanho, exigência ou sector – o lançamento deste novo dispositivo 

reforça o nosso ethos”. 

 

 

A Segurança no nosso core 

O A40-G foi desenvolvido com um conjunto de recursos de segurança interna e externa de 

modo a garantir que os dados pessoais e comerciais se encontrem longe das mãos dos 

cibercriminosos. Este portátil traz consigo uma BIOS construída pela Dynabook e um Trusted 

Platform Module (TPM que armazena os dados em segurança e reduz o risco de invasão por 

parte de cibercriminosos. Traz consigo também, um Secured pad com leitor de impressão 

digital e um leitor de cartões inteligente opcional. Este portátil conta também com o sistema 

de segurança da Intel® Authenticate e com o Windows Hello que é uma plataforma de 

autenticação facial que oferece a opção de customizar diversos fatores capazes de proteger o 

dispositivo de ciberataques. 

 

O dynabook Tecra A40-G irá estar disponível em Março de 2020. Para mais informação sobre 

o dynabook, por favor visite-nos em: https://pt.dynabook.com/generic/business-homepage/ 

*depende do modelo 

 

¹medido com Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark é a marca registada da Business Applications 

Performance Corporation 

 

-FIM- 

Contactos Media  
Para mais informações especificas ou imagens de imprensa, contacte: Fernando Batista, Do It On 
Fernando.batista@doiton.agency / +351 913 874 133 
Luis Polo, Dynabook Portugal  
luis.polo@dynabook.com 

 
Aceda Online  

Visite o nosso website para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas especificações e 

visite também o nosso blog para informação adicional. Pode também, conectar-se com a 

Dynabook através dos nossos canais de social media - LinkedIn e Twitter. 

 
Sobre a Dynabook Inc.  
Durante mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba têm definido o padrão para 
inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela Sharp Corporation, a 
Dynabook Inc. continua essa tradição ao entregar valores e serviços que apoiam os nossos parceiros e 
clientes a alcançar as suas metas.  
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