
Ezért alkottuk meg az XPS-t, amellyel megvalósíthatja 
őket. A világ legkisebb 13 hüvelykes laptopja az első, 
amelynek szinte keret nélküli InfinityEdge kijelzője van. 
Részletek: 10. oldal

ProSupport Plus
Gyors problémamegoldás és 
támogatás a vállalkozások 
működésének biztosításához.
Dell.hu/ProSupportPlus

A képernyőkép csak illusztráció.

SZERE TJ Ü K  A  N AGY  ÖT LE T EK E T.

Rendelje meg a Delltől vagy partnereinktől. A választás az Öné.  
A vásárlás módjáról a(z) 42. oldalon olvashat bővebben.

Ü
zl

e
ti

  |
  2

0
16

. n
yá

r



Shop online at Dell.com   XXX XXXX XXXX

Dell and Windows 10. Built to run together.
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Dell ProSupport
Éljen a Dell ProSupport 
ajánlatával, a szakképzett segítség, 
a kijelölt kisvállalkozói szakértők 
és a nonstop IT-hibaelhárítás által 
kínált nyugalommal.

Részletek: Dell.hu/prosupport

Dell Advantage
Flex space lorem ipsum dolor 
sit amet condisicping flex space 
lorem ipsum dolor sit amet 
condisicping flex space lorem 
ipsum max 5 lines.

Újdonságok 2

Táblagépek 4

Kétfunkciós számítógépek 6

Laptopok 8

Mobil munkaállomások 16

Asztali gépek 18

Rögzített munkaállomások 20

Kiszolgálók 22

Adattárolók 28

Hálózatkezelés 30

Szolgáltatások 32

ProSupport Plus 34

Dell Wyse 36

Accessories 38

Monitorok 40

Vásárlás 42

Újdonságok

Ezért alkottuk meg díjnyertes vezeték nélküli monitorunkat, amellyel egyszerre 
két eszköz képe jeleníthető meg. Az új Dell UltraSharp 24 vezeték nélküli 
monitorral (U2417HWi) minden korábbinál könnyebb az együttműködés. A nézet 
egyetlen egérrel és billentyűzettel vezérelhető, a döntést, forgatás és elfordítást 
lehetővé tévő állítható állvánnyal pedig kényelmes pozícióba állítható a monitor. 
Gyönyörű és célszerű monitorunkkal új értelmet adhat a hatékonyságnak.

S ZER E TJ Ü K  A  M EG OS Z TÁ S T. 
V E ZE T ÉK EK  N ÉL K Ü L .

Telefonok és táblagépek

23,8”

13”

Új Dell UltraSharp vezeték 
nélkül csatlakoztatható monitor 
(U2417HWi) – Hatékonyabb 
munkavégzés kényelmes 
vezeték nélküli kapcsolattal.

Dell KM636 vezeték nélküli billentyűzet és egér

A képernyőkép csak illusztráció.

Új Latitude 13 7370 sorozat – A világ 
legkisebb 13 hüvelykes üzleti kategóriájú 
laptopja lélegzetelállító InfinityEdge 
kijelzővel.
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Venue 8 7000 sorozat
8 hüvelykes pengevékony 
táblagép gyönyörű fénykép-
megjelenítéshez. OLED kijelzővel 
és Intel® RealSense™ kamerával, 
valamint Dell Galleryvel.

A könnyebben használható biztonsági és 

felügyeleti megoldások mellett az eszközök széles 

választékát csatlakoztathatja és szinkronizálhatja. 

Táblagépcsaládunkból több típust választhat Intel® 

Atom™ vagy Intel® Core™ vPro™ processzorral, valamint 

Windows 10 és Android™ operációs rendszerrel.

N EK Ü N K  T E T S Z I K 
E Z  A  K A P C S O L AT.

A billentyűzet külön vásárolható meg. 
A képernyőkép csak illusztráció.

A Venue sorozathoz ajánlott 
tesztelt kiegészítők.

Dell Tek hátizsák 17”-es 
laptophoz
Tartós, könnyű anyagból 
készült praktikus kialakítású 
táska laptopok, táblagépek és 
tartozékaik szállításához.

Dell Bluetooth hordozható 
hangszóró – AD211
Kiváló bemutatókhoz és 
kihangosítónak.

Tartozékok

25,6 cm 
(10,5”)

Venue 10 7000 sorozat
10 hüvelykes táblagép a gyönyörű fényképek 
káprázatos megjelenítéséhez. Opcionális 
billentyűzettel, OLED kijelzővel és Intel® 
RealSense™ kamerával, valamint Dell Galleryvel.

Venue 11 Pro 7000 sorozat
Könnyű 11”-es táblagép, hogy 
elérje és megoszthassa mindazt, 
amit szeret. Full HD kijelzővel 
és opcionális leválasztható 
billentyűzettel.

A termék elérhetősége 
országonként változhat.
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Kiválóan hordozható és rendkívül elegáns. A 

biztonságos Vostro 14 5000 sorozat nagyobb 

teljesítménnyel szolgálja ki a megújult 

vállalkozásokat

35,5 cm 
(14”)

Vostro 14 5000 sorozat
Ez a 14”-es szürke és arany színben 
választható ultramobil laptop újra stílust visz a 
tárgyalóhelyiségbe. 6. generációs Intel® Core™ 
processzorok és Windows 10 szintű biztonság.

S ZER E TJ Ü K ,  H A  VA N 
VÁ L A S Z TÁ S A .

Latitude 11 5000 sorozatú 
kétfunkciós számítógép
Üzleti célra alkalmas Intel® 
Core™ M processzoros 10,8”-es 
kétfunkciós számítógép a PC-k 
biztonságával és a táblagépek 
rugalmasságával.

Latitude 12 7000 sorozatú kétfunkciós 
számítógép

Munkára készült 12”-es kétfunkciós 
számítógép, amely a laptopok gyorsaságát 
és a táblagépek rugalmasságát ötvözi 
prémium anyagokkal. Intel® Core™ M 
processzorokkal. Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel rendelhető.

Ön egy laptop teljesítményét szeretné egy 

táblagép sokoldalúságával. Kétfunkciós 

számítógépeinkkel mindkettőt megkapja.  

Egyetlen eszközzel biztosíthatja a hatékony 

munkavégzést az irodában és útközben,  

mindig a helyzethez alkalmazkodva.  

Windows 10 Pro operációs  

rendszerrel rendelhető.

30,5 cm 
(12”)

A képernyőképek csak illusztrációk.

Opcionális billentyűzettel ábrázolva.

Jó érzés 
biztonságban lenni.
Gondoskodjon az ejtésből, kiömlő 
folyadékokból és áramingadozásból 
eredő károk egyszerű kijavításáról 
a Dell váratlan károk esetére kínált 
szolgáltatásával.

Részletek: Dell.hu/prosupport

Dell Premier hátizsák
Ezzel a sokoldalúan használható, 
utazásra ideális hátizsákkal 
rendben és biztonságban 
tarthatja táblagépét, notebookját 
és a tartozékokat.

Kétfunkciós számítógépekhez 
ajánlott tesztelt tartozékok.

Tartozékok

•  Megbízható technológia: Az erős Intel® processzorok 
és a Windows 10 nagy sebességet és hatékonyságot 
biztosítanak, így a rendszer gyorsan reagál.

•  Kiváló akkumulátoros üzemidő: Ritkábban van szükség 
töltésre, így több időt tölthet szabadon, a fontos dolgokkal.

A termék elérhetősége 
országonként változhat.

Dell USB DVD meghajtó – DW316
A Dell külső vékony USB DVD 
+/– RW optikai meghajtó egy 
konfiguráció nélkül használatba 
vehető lemezíró és -lejátszó 
megoldás, amelyet bárhová 
magával vihet.
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S T Í LU S T  A D  A  M U N K Á N A K . 
ÉL J EN  V EL E .

Energiatakarékos
A legújabb Intel® Core™ processzorokkal 
egész nap gyorsan és kényelmesen 
dolgozhat. Ez az ultraalacsony feszültségű 
processzor kiváló teljesítményt és 
hatékonyságot biztosít.

Tükröződésmentes panel az optimális 
megjelenítéshez
A 15,6”-es (39,6 cm-es), tükröződéscsökkentő 
bevonattal ellátott, akár full HD felbontású kijelző 
képminősége révén a felhasználók bármilyen 
környezetben kényelmesen dolgozhatnak.

Hely a növekedéshez
Az akár 1 TB-os merevlemeznek köszönhetően 
úgy mentheti el a bemutatókat, dokumentumokat 
és médiafájlokat, hogy nem kell aggódnia a szabad 
hely miatt.

Ismerje meg a laptopot, amely mindent tartalmaz, ami a munkához szükséges: 

a Vostro 15 3000 sorozatot. Ez a laptop kiváló jellemzőkkel bír: a legújabb Intel® 

Core™ processzorokkal rendelhető a nagy sebesség és hatékonyság érdekében.

Vostro 15 3000 sorozat
15,6”-es (39,6 cm-es) 
laptop erős processzorral, 
számbillentyűzettel és kifinomult, 
professzionális dizájnnal.

Az új Windowst úgy optimalizálták érintőképernyős 
eszközökre, hogy közben a megszokott asztali 
élményt is továbbfejlesztették, mindezek mellett 
pedig a teljesítmény, a biztonság és a kompatibilitás 
terén is minden eddiginél jobb lett. Fokozza a PC-s 
felhasználói élményt az új Windows rendszerrel!

A képernyők szimulációk, a változtatás jogát fenntartjuk. 
A Windows Áruházból letölthető alkalmazások külön 
vásárolhatók meg. Az alkalmazások elérhetősége és az 
általuk nyújtott élmény piaconként eltérő lehet.

1 A Principled Technologies által a Dell 
megbízásából 2014 novemberében készített 
tesztjelentés alapján. A tényleges eredmények 
eltérőek lehetnek. A teljes jelentés megtalálható 
a következő címen: http://facts. pt/14dh1gl. A 
Dell ProSupport Plus elérhetősége és feltételei 
területenként különbözőek. Lásd: dell.com/
servicecontracts/global.

Dell WM126 optikai egér
Szorítsa vissza a kábelrengeteget, 
dolgozzon és játsszon tovább 
kényelmes kialakítású és hosszú 
akkumulátoros üzemidejű 
készüléken.

Dell WM126 optikai egér
Szorítsa vissza a kábelrengeteget, 
dolgozzon és játsszon tovább 
kényelmes kialakítású és hosszú 
akkumulátoros üzemidejű 
készüléken.

Laptopokhoz ajánlva és tesztelve.

Dell ProSupport 
Plus
A ProSupport Plus és 
SupportAssist szolgáltatásokat 
együtt megrendelve a 
versenytársakhoz képest akár 
84%-kal kevesebb időt kell az 
általános hardverproblémák 
telefonos megoldására fordítani.1

Keresse fel a Dell.hu/
ProSupportPlus webhelyet.

Tartozékok

A termék elérhetősége 
országonként változhat.
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EN N Y I  T EL J E S Í T M ÉN Y 
C S A K  J Ó  L EH E T.

Szakértő segítség
A Dell dedikált kis- és 
középvállalati szakértői segítenek 
a vállalkozásnak megfelelő 
megoldás kiválasztásában.

Biztosítsa munkatársainak a mobilitást, a holtidők 50%-ának 

kiküszöbölését, négyszeres teljesítményt és háromszoros akkumulátoros 

üzemidőt.* A Dell ProSupport Plus szolgáltatással kiegészítve a szakértők 

nonstop támogatására és nyugalomra is számíthat.

XPS

A teljesítmény, a forma és a funkció tökéletes ötvözete. 

Túlteljesíti a várakozásokat, felkészít a szenvedélyes munkára.

39,6 cm 
(15,6”)

XPS 15
A világ legkisebb 15 hüvelykes laptopja szinte keretmentes 
InfinityEdge kijelzővel – ez jellemzi a legerősebb XPS 
laptopunkat. Akár 6. generációs Intel® Core™ i7 processzorral 
és Windows 10 operációs rendszerrel.
Windows 10 Pro operációs rendszerrel rendelhető.

Tartozékok
Az XPS laptophoz ajánlott 
tesztelt kiegészítők.

XPS 12 kétfunkciós 
számítógép,  
CES 2016 számítógép-
hardver kategória

XPS 13
A világ legkisebb 13 hüvelykes 
laptopja, amellyel elsőként érhető 
el a szinte keret nélküli InfinityEdge 
kijelző – kívül-belül lenyűgöző. 
6. generációs Intel® Core™ i7 
processzorral és Windows 10 
operációs rendszerrel.
Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel rendelhető.

XPS 12 kétfunkciós számítógép
Zökkenőmentesen válthat 
laptopról táblagépre ezzel 
az innovatív, a kétfunkciós 
használatot tökélyre vivő 
eszközzel. Intel® Core™ M 
processzorral és Windows 10 
operációs rendszerrel.  
Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel rendelhető.

31,7 cm 
(12,5”)

33,8 cm 
(13,3”)

A termék elérhetősége 
országonként változhat.

Elérhető információk bárhol, bármikor. 
A windowsos eszközökön a beállítások 
és a tartalmak követik a felhasználókat.

A képernyőképek illusztrációk, a változtatás jogát 
fenntartjuk. A Windows Áruházból letölthető alkalmazások 
külön vásárolhatók meg. Az alkalmazások elérhetősége és 
az általuk nyújtott élmény piaconként eltérő lehet.

Dell Premier hátizsák
Ezzel a sokoldalúan használható, 
utazásra ideális hátizsákkal 
rendben és biztonságban 
tarthatja táblagépét, notebookját 
és a tartozékokat.

Dell USB DVD meghajtó – DW316
A Dell külső vékony USB DVD 
+/– RW optikai meghajtó egy 
konfiguráció nélkül használatba 
vehető lemezíró és -lejátszó 
megoldás, amelyet bárhová 
magával vihet.
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Dell Power Companion  
(12 000 mAh)
Egyszerre több készüléket 
tölthet, és meghosszabbíthatja 
az akkumulátoros üzemidőt.

Rugalmas megbízhatóság
Minden Latitude laptopot katonai szabványnak megfelelő tesztelésnek vetünk alá, hogy 
biztosan kiállják a mindennapi megpróbáltatásokat. Ezenkívül nagyvállalati szintű Dell 
ProSupport Plus szolgáltatást is kínálunk hozzájuk az Ön nyugalmának biztosításához.

Prémium teljesítmény
A teljesítmény növelésére tervezett Dell Latitude laptopok alkalmasak a vállalkozás 
erősítéséhez szükséges nagyobb sebesség és kiemelkedő akkumulátoros üzemidő 
elérésére.

Kiváló biztonság
Csak a Dellnél találja meg egyszerre az átfogó titkosítási, hitelesítési és rosszindulatú 
programokat kizáró korszerű védelmi megoldásokat. Az Intel® Core™ vPro™ processzor 
a nagyvállalat minden szintjén a biztonság erősítésére készült.

Problémamentes felügyelhetőség
A Dell a világ legjobban felügyelhető laptopjait kínálja, amelyek csak a Dellnél kapható 
Intel® Core™ vPro™ processzorokat és a Dell Client Command Suite csomagot 
alkalmazzák. A Latitude rugalmas dokkolási lehetőségei révén zökkenőmentesen és 
gyorsan csatlakoztathat minden kiegészítőt.

Készen áll a kirobbanó teljesítményre? Frissítse technológiai 

eszközparkját a legkiválóbb mobilitással. A kis- és a növekvő 

vállalkozásoknak nélkülözhetetlen funkciókat nyújtó Dell Latitude család 

az üzleti hatékonyság és teljesítmény következő lépcsőfokát kínálja.

A  M U N K A B Í R Á S 
Ú J  M ÉRCÉ J E .

Dell Premier aktatáska
A mobil iroda kényelmét és 
megbízhatóságát nyújtó modern, 
utazóbarát kivitel.

Tartozékok
A Latitude laptophoz ajánlott 
tesztelt kiegészítők.

A képen látható termékek opcionális 
érintőfunkciókat kínálnak.

Új Latitude 13 7000 sorozat
A világ legkisebb 13”-es üzleti notebookja szinte 
keretmentes InfinityEdge kijelzővel.

Ezért biztosítunk 
teljesítménynövelő opciókat 
díjnyertes számítógépeinktől 

kezdve az üzleti megoldásokig, 
hogy megkönnyítsük egyéni 

céljai elérését.

MI SZERETJÜK AZ 
AGILITÁSÁT,

A termék elérhetősége 
országonként változhat.

TISZTELT CÉGVEZETŐ

Latitude 3000 sorozat
Biztonságos, könnyen 
felügyelhető és megbízható 
üzleti célú laptopok a napi 
munkavégzést segítő nagy 
teljesítménnyel.

Latitude 5000 sorozat
A világ legbiztonságosabb 
üzleti laptopjai új köntösben, 
hogy még magabiztosabban 
végezhesse munkáját.

Latitude 7000 sorozat
A világ legbiztonságosabb üzleti 
Ultrabook™ laptopjai kiemelkedő 
teljesítménnyel és prémium 
szintű szolgáltatásokkal.

ipsa.j.vishwakarma
Sticky Note
Please implement full name of product.

fabiank
Sticky Note
As far as I know this is the full name of the product. Please brief the correct one if this is not the one.
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H A  A  M U N K A 
ACÉL I D EG EK E T  K Í VÁ N .

A Dell Latitude Rugged és Rugged Extreme notebookok és táblagépek 

amellett, hogy a legmagasabb szintű biztonságot, felügyelhetőséget és 

megbízhatóságot kínálják, a legzordabb környezeti viszonyok között is 

strapabíróak és védettek.

Bárhol is kell dolgoznia, a Dell Latitude Rugged és Rugged Extreme sorozat notebookjai olyan 
kíméletlen tényezők ellen is védelmet biztosítanak, mint a magas hőmérséklet és páratartalom, 
a só, a víz és a homok. A védelem mellé a legújabb processzorok és vezeték nélküli hálózati 
védelem társul, kiegészítve a Latitude laptopoktól megszokott biztonságot, felügyelhetőséget 
és megbízhatóságot. Szelídítse meg munkakörnyezetét!

Latitude 12 
Rugged táblagép

A képen látható termék:
Latitude 12 Rugged táblagép

30,5 cm 
(12”)

30,5 cm 
(12”)

35,5 cm 
(14”)

Latitude 12 Rugged Extreme
12”-es laptop a valós igényeket 
kiszolgáló teljesítménnyel és 
biztonsági funkciókkal.
Intel® Core™ i3 processzorral.

Latitude 14 Rugged
Ütésnek, leejtésnek és rezgésnek 
ellenálló 14”-es laptop. Szélsőséges 
hőmérsékleti viszonyok között is 
kiválóan működik.
Intel® Core™ i5 processzorral.

Új Latitude 12 Rugged táblagép
12”-es kétfunkciós számítógép, 
amely megfelel a szigorú katonai 
szabványoknak. Ütéselnyelő 
anyagokból készül.
Intel® Core™ M processzorral.

Tartozékok

Dell Power Companion  
(18 000 mAh) és vékony 
tápadapter – 65 watt
Az igazi hatékonysághoz 
szükséges többletteljesítmény. 
Egyes laptopok, okostelefonok, 
táblagépek és egyéb USB-
eszközök tápellátására alkalmas.

A Latitude Rugged notebookhoz 
ajánlott tesztelt kiegészítők.

Dell ProSupport
Bízza régióbeli szakértő 
technológiai munkatársainkra a 
PC-k és táblagépek hardveres 
és szoftveres kihívásait, hogy a 
vállalkozására koncentrálhasson.

Részletek: Dell.hu/prosupport

Elérhető információk bárhol, bármikor. 
A windowsos eszközökön a beállítások 
és a tartalmak követik a felhasználókat.

Dell USB DVD meghajtó – DW316
A Dell külső vékony USB DVD 
+/– RW optikai meghajtó egy 
konfiguráció nélkül használatba 
vehető lemezíró és -lejátszó 
megoldás, amelyet bárhová 
magával vihet.

A termék elérhetősége 
országonként változhat.
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Dell Ultrasharp 32 Ultra HD 
4K monitor PremierColor 
technológiával – UP3216Q
Az ideális PremierColor 
színlefedettség és Ultra HD 4K 
felbontás a színpontosságot 
igénylő projektek finom 
részleteinek megjelenítésére.

80 cm 
(31,5”)

Dell Thunderbolt 
dokkolóállomás
A mobil munkaállomás egységes 
gyors adat- és tápforrásra 
csatlakoztatásával a legjobb 
megjelenítési minőséget érheti el.

Ismerje meg, hogyan segíti a Dell Precision Sam 

Robinsont víziója életre keltésében. 
Sam Robinsonnak, az elismert londoni életstílus-

fényképésznek valóban szüksége van a nagy 

teljesítményt nyújtó technológiára, hogy gyorsan 

fel tudja dolgozni az egyetlen fotózás során ellőtt 

ezernyi nyers fényképet. 
A jövőre felkészített Dell Precision család: az 

innováció megújítása jegyében újratervezve.

A képen látható termék:  
Dell Precision 5510

„A Dell Precisionben nemcsak az erő 

és a megbízhatóság tetszik, hanem a 

látványvilág is. Nekem valóban fontos, 

hogy olyan képernyőm legyen, amely 

képes a fényképek valós színeinek 

visszaadására.”  
– Sam Robinson, fényképész és rendező, 
London

A kitűnéshez megfelelő eszközök kellenek. Ezért terveztük át kívül-belül a 

Dell Precisiont. A munkaállomásokkal egyenértékű teljesítményt profi szintű 

megjelenítés és bőséges tárhely egészíti ki kompakt, hordozható kivitelben. 

A 6. generációs Intel® Core™ és Intel® Xeon® processzorok gondoskodnak 

a teljesítményről, a független szoftvergyártók minősítése pedig garantálja a 

nagy erőforrás-igényű alkalmazások zökkenőmentes futását.

A képernyőképek csak illusztrációk.

39,6 cm 
(15,6”)

39,6 cm 
(15,6”)

39,6 cm 
(15,6”)

Dell Precision 15 3000 sorozat
Nagy teljesítményű, mégis 
megfizethető árú, minden 
tekintetben konfigurálható kis 
helyigényű munkaállomások.  
Intel® [Xeon®] processzorokat és 
bőséges memóriát kínálnak egy 
kisméretű házban.

Win 10 Pro rendszerrel rendelhető.

Dell Precision 15 7000 sorozat
Eddigi legerősebb 15”-es, Intel® 
processzoros prémium kivitelű 
mobil munkaállomásunk. 
Ugyanolyan nagy teljesítményű, 
mint amilyen elegáns.

Win 10 Pro rendszerrel rendelhető.

Dell Precision 15 5000 sorozat
A legvékonyabb, legkönnyebb 
és legkisebb munkaállomásunk 
bámulatos PremierColor 4K 
InfinityEdge kijelzővel.

Win 10 Pro rendszerrel rendelhető.

Tartozékok
A Precision laptophoz ajánlott 
tesztelt kiegészítők.

A Dell Precisionnel dolgozva 
nem számít, milyen nagy ötlete 

támad – biztos lehet benne, 
hogy valóra válthatja.

KÉPZELETÜGYI IGAZGATÓ!

SZERETJÜK A BÁTORSÁGÁT,

A Z  I G ÉN Y E S  M U N K A 
P O N TOS S ÁG OT  KÖV E T EL .

Most még több 
konfigurálható opcióval.

A termék elérhetősége 
országonként változhat.
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Új OptiPlex 5040 minitorony
Kompakt asztali gép több 
tárhellyel és a teljesítményt javító 
memóriabővítési lehetőségekkel. 
6. generációs Intel® Core™ i5 
processzorral.
Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel rendelhető.

Dell 24 monitor – P2417H.

Új OptiPlex 7040 Micro
Ultrakompakt üzleti célú 
asztali gép prémium szintű 
teljesítménnyel. Többféle 
rögzítési opcióval. 6. generációs 
Intel® Core™ i5 processzorral.
Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel rendelhető.

54,6 cm 
(21,5”)

60,4 cm 
(23,8”)

Dell vezeték nélküli billentyűzet és 

egér – KM636

A vezeték nélküli billentyűzet és egér 

rendezett asztalt biztosít.

Testreszabható 
számítógépek

Egyes számítógépeket pontosan a 
vállalkozás igényeihez konfigurálhat.

Dell ProSupport 
Plus
Az egyetlen átfogó támogatási 
szolgáltatás, amely a szakértői 
támogatás prioritásos elérését, 
véletlen károk elleni védelmet, 
valamint automatikus 
problémamegelőzést és 
-megoldást nyújtó proaktív 
figyelést biztosít.*

Részletek:  
Dell.hu/ProSupportPlus

Tartozékok

Új OptiPlex 7040 kisméretű ház
Kicsi és helytakarékos asztali gép 
csúcsteljesítménnyel és kétféle 
elhelyezést lehetővé tévő rugalmas 
opciókkal.
Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel rendelhető.

Az új kisméretű OptiPlex asztali gépek a világ 

legbiztonságosabb, legkönnyebben felügyelhető és 

legmegbízhatóbb üzleti célú számítógépei. Mivel 

Önnek nem kell feláldoznia a hatékonyságot a helyért.

T EL J E S Í T M ÉN Y 
KO M P R O M I S S ZU M O K  N ÉL K Ü L .

*Az egyetlen átfogó támogatás állítása a Dell 2014. 
októberi elemzésén alapul. A Dell ProSupport Plus 
elérhetősége és feltételei területenként különbözőek.  
Lásd: Dell.com/servicecontracts/global.

Kisebb. Gyorsabb. Rendkívül biztonságos.
A 6. generációs Intel® Core™ processzorral felszerelt új OptiPlex asztali 
gépek nagy teljesítményt nyújtanak kis méretben, és sokféle rögzítési 
lehetőséget kínálnak. A minitorony kivitel mérete majdnem fele a korábbi 
generációénak.

Olyan kategóriavezető biztonsági szolgáltatásokat nyújtanak, mint a 
TPM, a Dell Data Protection vagy az opcionális adattitkosítás – hogy 
vállalkozása mindig biztonságban legyen, és hatékonyan működhessen. 
Az automatizálás és számos egyéb testreszabható opció mellett a Dell 
Client Command Suite eszközöknek köszönhetően a Dell OptiPlex asztali 
gépek rendkívül egyszerűen felügyelhetők.

Dell 22 monitor – P2214H.
A képernyőkép csak illusztráció.

A termék elérhetősége 
országonként változhat.

A képernyőképek illusztrációk, a változtatás jogát 
fenntartjuk. A Windows Áruházból letölthető alkalmazások 
külön vásárolhatók meg. Az alkalmazások elérhetősége és 
az általuk nyújtott élmény piaconként eltérő lehet.

Dell USB DVD meghajtó – DW316
A Dell külső vékony USB DVD 
+/– RW optikai meghajtó egy 
konfiguráció nélkül használatba 
vehető lemezíró és -lejátszó 
megoldás, amelyet bárhová 
magával vihet.
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Tartozékok
A Dell Precision munkaállomáshoz 
ajánlott tesztelt kiegészítők.

Dell 27 Ultra HD 4K monitor – 
P2715Q.
Rendkívül éles Ultra HD 4K 
képernyő megfizethető áron.

Dell.com/CAD

„A technológiának köszönhetően 
digitálisan fejleszthetjük és 
tesztelhetjük járműveinket. A 
munkaállomáson szimulálhatjuk az 
alkatrészeket ahelyett, hogy valójában 
megépítenénk őket. A technológia 
lehetővé teszi, hogy olyan terméket 
állítsunk elő, mint egy autógyártó.” 
– Stacy Zoern, a Kenguru elnöke és társalapítója

Dell Precision Tower 3000 
sorozat (3420)
Kedvező árú, kis helyigényű 
munkaállomás, amely a 
kategória legkisebbje.
Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel rendelhető.

Dell Precision Tower 5000 
sorozat (5810)
Torony kivitelű munkaállomás 
kompakt kivitelben,  
bővítési lehetőségekkel.  
Egy Intel® processzorral.
Ingyenes frissítés 
Windows 10 Pro rendszerre.

Dell Precision Tower 7000 
sorozat (7810)
Két processzorfoglalatos, 
torony kivitelű munkaállomás, 
amely tökéletes a grafikus 
és a nagy erőforrás-igényű 
alkalmazások futtatására.
Ingyenes frissítés 
Windows 10 Pro rendszerre.

68,6 cm 
(27”)

Ötleteket adni az előrelépéshez. Akár egy mozgássérülteknek új közlekedési 

módot kínáló startup céget vezet, akár a világ legnagyobb autógyárát, a 

legigényesebb alkalmazások kezeléséhez abszolút megbízhatóságra és kiváló 

teljesítményre lesz szüksége. A Dell UHD monitorokkal felszerelt Dell Precision 

munkaállomások tökéletes kiegészítők a nagy grafikus teljesítményt igénylő 

munkákhoz. A független szoftvergyártók, többek között a SOLIDWORKS® által 

minősített és teljes körűen testreszabható Dell Precision munkaállomások 

hatékonyan és pontosan megoldják a tervezési problémákat.

M I  S Z E R E TJ Ü K  A  M U N K Á J ÁT,

K E N G U R U.

Dell ProSupport 
Plus
Az egyetlen átfogó támogatási 
szolgáltatás, amely a szakértői 
támogatás prioritásos elérését, 
véletlen károk elleni védelmet, 
valamint automatikus 
problémamegelőzést és 
-megoldást nyújtó proaktív 
figyelést biztosít.*

Részletek:  
Dell.hu/ProSupportPlus

*Az egyetlen átfogó támogatás állítása a 
Dell 2014. októberi elemzésén alapul. A Dell 
ProSupport Plus elérhetősége és feltételei 
területenként különbözőek.  
Lásd: Dell.com/servicecontracts/global.

A termék elérhetősége 
országonként változhat.

Dell vezeték nélküli egér – 
WM326
A kiváló vezeték nélküli 
kapcsolat és akár 18 hónapos 
akkumulátoros üzemidő 
nap nap után megbízható 
használatot biztosít.
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Egy belépő szintű kiszolgálóval időt, üzleti 

kockázatot és pénzt takaríthat meg, valamint 

egyszerűsítheti a tevékenységet azáltal, hogy több 

eszközt egyetlen platformba integrál. Egyszerűbb 

adat- és alkalmazásmegosztást, szoftverfrissítést 

és biztonságot élvezhet, ezáltal csökkentve az 

üzemkiesést és fokozva az irodai hatékonyságot.

PowerEdge T130
Kisvállalkozásoknak ideális első 
kiszolgáló, amely a kedvező ár, 
a megbízhatóság és a biztonság 
kiváló kombinációját nyújtja. Intel 
Pentium processzorral.

PowerEdge T330
Robusztus méretezhetőséget, 
teljesítményt és megbízhatóságot 
nyújt az irodában. Intel® Pentium 
processzorral.

PowerEdge R230
Állványokra optimalizált, 
1 egység méretű Intel® 
Pentium processzoros 
kiszolgáló nagyvállalati szintű 
szolgáltatásokkal.

PowerEdge R330
Kiváló teljesítmény és 
méretezhetőség, Intel® Xeon® 
processzor, 8 GB* memória és 
500 GB-os* merevlemez.

PowerEdge T630
A hatalmas belső tárkapacitással 
és az Intel® Xeon® processzorral 
az igényes feladatok széles 
skáláját futtathatja.

Akár egy második, akár több további kiszolgálóra 

van szükség, a meglévő rendszer kiszolgálókkal 

való bővítése olyan irodai munkára optimalizált 

megoldást eredményez, amely nagyobb tárkapacitást, 

támogatást, teljesítményt és méretezhetőséget 

kínál – ezáltal fokozva az üzleti hatékonyságot és 

csökkentve a költségeket.

PowerEdge R530
Kiegyensúlyozott teljesítmény és 
középkategóriás méretezhetőség 
erős 2 processzorfoglalatos/2 
egység méretű állványba szerelhető 
kiszolgálóban. Kiváló platform általános 
üzleti alkalmazások széles köréhez.

PowerEdge R430
Csúcsteljesítmény a hellyel 
takarékoskodó adatközpontok 
számára a legújabb Intel® 
Xeon® processzorral és DDR4 
memóriával.

PowerEdge T430
Növelje az irodai környezetek 
teljesítményét egy bővíthető és 
csendes két processzorfoglalatos 
kiszolgálóval. Intel Xeon 
processzorral.

A Dell PowerEdge kiszolgálók 99%-kal csökkentik 
az üzemkiesést.2

1.  Forrás: A Principled Technologies, Inc. által 2012 áprilisában a Dell 
megbízásából készített „Data Center in a Box Performance Test: 
Comparing Dell and HP Blade Solutions” című jelentés

2.  A PowerEdge kiszolgálók a hálózaton keresztül észlelhetők és egyszerű 
fájlokkal automatikusan konfigurálhatók, ami kizárja a hibalehetőségeket, 
és 99%-kal csökkenti az üzembe helyezés idejét.

Dell finanszírozás 1,99%-os 
kamattal, hogy már ma elérhesse 
a jövő technológiáját. Korlátozott 
ideig érvényes ajánlat minősített 
ügyfelek számára.

Bontsa le az 
üzletfejlesztés 
pénzügyi korlátait.

A Windows Server 2012 R2 a 
felhőplatform lehetőségeire 
építve biztosítja a felhasználóknak 
az adatok és az alkalmazások 
elérését bárhonnan, bármikor, 
bármilyen eszközről.

Hogyan szolgálhatja 
vállalkozása sikerét 
egy kiszolgáló?
Hatékonyság A kiszolgálókat 
arra tervezték, hogy nagy 
adattároló kapacitást és kiváló 
felügyeletet biztosítsanak.

Teljesítmény Akár 48%-kal több 
hálózati felhasználót tesz lehetővé 
az SQL Server, Exchange Server 
és SharePoint alkalmazásokhoz, 
mint a HP blade adattároló és 
kiszolgálómegoldása1.

Felügyelhetőség A beépített 
nagyvállalati szintű biztonsági 
szoftverek lehetővé teszik a 
felhasználók számára az egyetlen 
központi helyről való frissítést és 
víruskeresést.

Adatbiztonság A kiszolgálók 
képesek a teljes hálózatról 
automatikusan biztonsági 
mentést készíteni, a PC-ktől a 
külső adattároló eszközökön át a 
táblagépekig, így a létfontosságú 
adatok soha nem vesznek el, ha 
egy gép meghibásodik, elvesztik 
vagy ellopják.

K I S ZO LG Á LÓ K 
A  M EG FEL ELŐ 
I N D U L Á S H OZ .

K I S ZO LG Á LÓ K 
A  M EG FEL ELŐ 
F O LY TATÁ S H OZ .
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Egyszerű 
kiszolgálófelügyelet.
A Dell Windows Server 
felügyeleti megoldásai jogi, 
adminisztrációs és testreszabási 
igények esetén is biztosítják 
a vállalkozás által igényelt 
képességeket.

A részletekért forduljon 
kapcsolattartójához.

Lízingelje Dell 
ügyféleszközeit, és 
fizessen kevesebbet, 
mint készpénzben.
Szerezze be a szükséges Dell 
technológiát legalacsonyabb 
költségű lízingajánlatunkkal – 
rendkívül vonzó 36 hónapos, 
maradványérték-alapú 
lízingajánlatunk: a teljes 
birtoklási összköltség 89%-a! 
A legalacsonyabb költségű 
lízingajánlat minden Dell 
ügyféleszközre érvényes.

További információ: Dell.hu

PowerEdge T630

A hatalmas belső tárkapacitással és az 
Intel® Xeon® processzorral az igényes 
feladatok széles skáláját futtathatja.

A 13. generációs PowerEdge kiszolgálókat úgy tervezték, hogy fokozzák 

az informatikusok hatékonyságát, csökkentsék az energiakiadásokat, és 

gyors adatelérést biztosítsanak. Bízza magát a Dell szakértőjére, hogy 

kiválaszthassa Önnek azt a kiszolgálót és azokat a megoldásokat, amelyek a 

legjobban megfelelnek a feladat és a projekt igényeinek. A Dell szolgáltatási 

szakembere az egészet telepítheti is Önnek.

Robusztus teljesítmény
Gyorsítsa az üzleti alkalmazásokat, és engedje szabadjára a nagy számítási teljesítményt a legújabb 
generációs Intel® Xeon® processzorokkal.

Páratlan felügyeleti lehetőségek
A kiszolgálót felügyelheti távolról okostelefonról vagy közvetlenül a kiszolgáló mellől is. Az összes Dell 
kiszolgáló automatikus telepítése, frissítése és támogatása révén még több időt és értékes erőforrást 
takaríthat meg.

Feladatokra optimalizált adattárolás
Válasszon a helyi adattárolási lehetőségek széles skálájáról akár flash megoldást is, valamint válasszon 
szoftveres megoldásokat a gyors adatelérés és a nagy alkalmazásteljesítmény érdekében.

PowerEdge R630

Maximalizálja az adatközponti 
hatékonyságot egy Intel® Xeon® 
processzoros, ultranagy sűrűségű 
virtualizálási és adatbázismotorral.

Új PowerEdge R730

Szinte bármilyen feladathoz igazodhat 
ezzel a méretezhető, Intel® Xeon® 
processzoros kiszolgálóval.

F E J L E T T  P OW ER ED G E 
K I S ZO LG Á LÓ K
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A

B

C

Dell ProSupport 
Plus for Enterprise
Proaktívan javítja a hardver 
teljesítményét és stabilitását 
a környezeti intelligencia, a 
dedikált technikai partnerfelelős 
és az elit Dell mérnökök 24 órás 
elérése révén.
Dell.hu/ProSupportPlus

A Dell PowerEdge FX architektúra építőelemeivel precízen testreszabhatja, 

gyorsan telepítheti és könnyen felügyelheti infrastruktúráját, amely a modern 

és a hagyományos feladatok elvégzésére is alkalmas lesz.

Rugalmas bővíthetőség
Az FX platform mindössze 2 
egység méretű számítási, tárolási 
és I/O moduljai széles körben 
alkalmazhatók szoftveresen 
definiált összevont infrastruktúra 
kialakítására.

Felügyelet, ahogyan Ön szeretné
Egyetlen konzolról figyelheti a 
teljes FX infrastruktúrát, egy az 
egyhez állványalapú vagy egy a 
sokhoz gépházalapú felügyelettel.

Az igényekhez igazodó 
teljesítmény
Helyezze üzembe most, és 
méretezze később igényei szerint 
testreszabható I/O, kiszolgáló és 
tárolási célú IT-építőelemekkel.

A. PowerEdge FC630

Ideális virtualizálási környezetek, 
üzletiintelligencia-alkalmazások, 
adatbázisok és privát felhők 
futtatásához.

B. PowerEdge FC830 kiszolgáló

Erős teljes szélességű, 1 egység 
méretű 4 processzorfoglalatos 
kiszolgálóblokk sűrű 
számítási teljesítménnyel és 
memóriaméretezési lehetőséggel, 
valamint rendkívül jól bővíthető 
adattároló alrendszerrel.

C. PowerEdge FD332 kiszolgáló

Rugalmas, nagy sűrűségű FX 
adattároló. Az FD332 félmagas 
1 egység méretű modulokkal 
mostantól rendkívül gyorsan 
méretezhetők a közvetlen 
csatolású (DAS) adattárolók.

A Dell PowerEdge M 
sorozatú blade kiszolgálók 
akár 20%-kal is csökkenthetik 
az energiaköltségeket a 
megegyező kiépítésű konkurens 
megoldásokhoz képest.

?Hallotta már

A FELADAT ÁLTAL MEGHATÁROZOT T 
ÖSSZEVONT INFRASTRUK TÚRA .
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C

B

C

A

A nagyvállalati 
adattárolás 
gazdaságtanának 
újradefiniálása.**

Üzleti kategóriás teljesítmény 
kedvező áron a legfontosabb 
feladatokhoz. 0%-os ajánlat 
Dell adattárolókra.*

Korlátozott ideig érvényes ajánlat 
minősített ügyfelek számára.

Védje adatait és 
alkalmazásait 
a váratlan 
meghibásodásoktól.
A Dell segítségével szinte 
folyamatos adatvédelmet, 
rendszerképszintű biztonsági 
mentést érhet el, amellyel 
másodpercek alatt visszaállíthatja 
az adatokat. A részletességi 
szint az adatokhoz igazítható: 
helyreállíthatók akár egyes fájlok 
és alkalmazások vagy egyszerre 
a teljes rendszer is. A virtuális és 
fizikai biztonsági mentéseken 
belül gyorsan megtalálhatók 
akár egyes fájlok is.

A részletekért forduljon 
kapcsolattartójához.

Mert ha a Dell tárolórendszereit telepíti, a korábbi hardverek többé nem 

jelentenek megkötést.

Nagyvállalati szintű teljesítmény 
és érték
SAN és NAS környezeteit 
virtualizált, skálázható 
lemezkészlettel optimalizálhatja, 
amely automatikusan, intelligensen 
alkalmazkodik az alkalmazási és 
munkaterhelési igényekhez.

Kiváló hatékonyság
Egyetlen, hatékony, rugalmas 
és intelligens fájl- és blokkszintű 
kezelést lehetővé tévő platform 
alkalmazásával optimalizálhatja 
informatikai költségvetését.

Egyszerűbb méretezés
A rugalmas architektúra 
készségesen, mesterséges 
korlátozások és bonyolultság 
nélkül alkalmazkodik a vállalkozás 
növekedéséhez és a technológiai 
fejlődéshez.

FS sorozat
Az Intel® Xeon® processzoros EqualLogic FS7600 
és FS7610† akár hétszeres kapacitásbővítést is 
képes biztosítani.

B SC sorozat
Az Intel® Xeon® processzoros Dell Storage 
SC tömbsorozat olyan egyesített platformot 
nyújt, amely maximális teljesítményt, 
alkalmazkodóképességet és hatékonyságot biztosít.

NX sorozat
Az Intel® Xeon® processzoros Dell Storage NX3330 
és NX3230 egyszerűsített felügyeletet biztosít a 
Windows Storage Server 2012 R2 rendszerrel.

A  TÁ R O L Á S  Ú J R A ÉR T EL M E ZE T T 
KÖ LT S ÉG EI .

* Külön feltételekkel. Ez az ajánlat legalább 3 éves lízinggel finanszírozott Dell hardverhez érhető el. Egyes 
európai országokban elérhető olyan hitelminősítéssel rendelkező kereskedelmi ügyfelek számára, akik 
megfelelnek a DFS finanszírozás hitelfeltételeinek. A lízing és finanszírozás a Dell Bank International d.a.c. 
szolgáltatása, amelyet Dell Financial Services (DFS, Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, 
Cherrywood, Dublin 18, Írország) néven nyújt az ír központi bank felügyelete alatt. Ez az ajánlat értesítés nélkül 
megváltoztatható, elérhetősége függ a termékek elérhetőségétől, a hitelkérelem jóváhagyásától, a DFS által 
biztosított dokumentumokban foglaltak betartásától és jóváhagyásától, valamint feltétele lehet egy 20 000 dollár 
értékű minimális tranzakcióméret elérése is. A szolgáltatásnak díja és dokumentációs költsége van, az eszközöket 
biztosítani kell. Az ajánlatok személyes, családi vagy háztartási célra nem érhetők el.
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Energiatakarékos és költséghatékony 1GbE és 10GbE kapcsolók, amelyeket a 

hálózati infrastruktúra modernizálására és bővítésére terveztek. Az N sorozatú 

kapcsolók átfogó, nagyvállalati szintű 2./3. rétegbeli szolgáltatáskészletet 

nyújtanak, emellett egységes és egyszerű felügyeletet, kiváló rendelkezésre állást 

és hálózati kialakítást biztosítanak.

-  N1500 sorozat: Nagyvállalati szolgáltatások kis- és középvállalatok számára.

-  N3000 sorozat: 1 Gbites hatékony energiafelhasználású eszköz campusok és 

kisméretű adatközpontok számára.

-  N4000 sorozat: Nagyobb sávszélesség a campus központja számára 

energiatakarékos, rugalmas és nagy sűrűségű 10GbE kapcsolómegoldással, 

amely egyszerűen méretezhető.

Biztonság és 
teljesítmény. Kéz 
a kézben.
A Dell SonicWALL TZ sorozatú 
egyesített veszélykezelést nyújtó 
tűzfalai rendkívül hatékony 
behatolásvédelemmel, 
kártevőirtó funkcióval, 
tartalom- és URL-szűréssel és 
alkalmazásvezérléssel védik a 
szervezetet. 
A részletekért forduljon 
kapcsolattartójához.

Dell Networking N3000
A Dell Networking N3000 sorozat folyamatos 
rendelkezésre állást biztosító GbE kapcsolói 3. rétegbeli 
hozzáférésre és összevonásra alkalmasak, és egyszerűen 
felügyelhető megoldásokat tesznek lehetővé.

Dell Networking N1500
Az N1500 kapcsolósorozat energiatakarékos Gigabit 
Ethernet (GbE) hálózati hozzáférést biztosító 
kapcsolómegoldás integrált 10GbE uplink kapcsolattal.

Dell Networking N4000
Az N4000 sorozat nagy teljesítményű, nem 
blokkoló kapcsolói a 10/40GbE vezetékes sebesség 
rugalmasságát kínálják a campus meglévő hálózatához.

M O D ER N IZ Á L JA  
H Á LÓZ ATÁT. 
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1. A SupportAssist csak Windows 8, 8.1 és 10 rendszerű termékeken érhető el. Nem érhető el Windows RT, Android és Chrome rendszerű termékeken.
2. A prediktív hibaészlelő elemzés csak a merevlemezekre és az akkumulátorokra vonatkozik.
3. A merevlemezen tárolt adatok megőrzése szolgáltatás nem érhető el cserélhető merevlemez nélküli termékeken, például bizonyos Chromebook és Venue típusokon.

Az egyetlen átfogó támogatás állítása a Dell 2014. októberi elemzésén alapul. 
A Dell ProSupport Plus elérhetősége és feltételei területenként különbözőek. Lásd: Dell.com/servicecontracts/global.

Konfigurálási szolgáltatások

Hatékonyan üzembe helyezzük új, teljesen 
integrált számítógépeit.

∞  Központi kapcsolattartó minden üzembe 
helyezési feladathoz

∞  Az új rendszereket rendszerképpel ellátva, 
konfigurálva és címkézve szállítjuk

Eszközök újraértékesítése 
és újrahasznosítása

Felesleges számítástechnikai berendezéseit biztonságos és 
környezetkímélő módon újraértékesítheti, újrahasznosíthatja 
vagy visszaküldheti a Dellnek bérbeadásra.

∞  Az újrahasznosítás a helyi hatóságok (például EPA) 
irányelveinek vagy ezeknél szigorúbb szabályok szerint 
történik.

∞  Segítünk a maradványértéket képviselő rendszerek 
továbbértékesítésében, és a bevételt átadjuk Önnek.

ProSupport

Proaktív IT-támogatás – gyorsan és egyszerűen.

∞  Nonstop közvetlenül elérhető régiós  
ProSupport mérnökök

∞  Proaktív problémaészlelés és automatikus 
esetlétrehozás1

∞  Központi kapcsolattartó hardver- és 
szoftverproblémákhoz egyaránt

ProSupport Plus

A Dell legátfogóbb támogatási szolgáltatása 
PC-khez és táblagépekhez.

A ProSupport szolgáltatásain kívül:

∞ Prediktív hibamegelőzés2

∞  Javítás leesés, folyadékkiömlés és 
túlfeszültség esetén

∞  A merevlemezen tárolt adatok megőrzése 
meghibásodás esetén3

Vállalkozóként Önt bizonyára lefoglalja a cég napi szintű irányítása és a 

növekedési stratégia tervezése. A Dell átfogó támogatási megoldásai által 

nyújtott technológiai támogatás mindig a rendelkezésére áll a szükséges 

időben, és szabaddá teszi Önt más fontos feladatokra.

Dell.hu/prosupport

AZ ÖN DOLGA A VÁLLALATVEZETÉS. 
 AZ IT-RŐL MI GONDOSKODUNK.
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támogatást
Ezt a

biztosan szeretni fogja.

Dell ProSupport Plus számítógépekhez és táblagépekhez: támogatás a 

soha le nem álló vállalkozásoknak.

A ProSupport Plus az egyetlen átfogó proaktív támogatási szolgáltatás, amely biztosítja a szakértői 
támogatás prioritásos elérését, a SupportAssist technológián1 alapuló automatikus és prediktív 
elemzést, valamint a beruházások védelmét. Ez a szolgáltatás gondoskodik a számítógépek és 
táblagépek zökkenőmentes működéséről, hogy Ön a vállalkozásra koncentrálhasson.

Növekvő termelékenység, csökkenő 
támogatási idő és a beruházások védelme:

∞ Támogatási szakértők prioritásos elérése

∞  Proaktív automatizált problémaészlelés, 
esetlétrehozás és értesítés1

∞ Prediktív hibamegelőzés1

∞  Javítás leesés, folyadékkiömlés és 
túlfeszültség esetén

∞  A merevlemezen tárolt adatok 
megőrzése a merevlemez cseréje után2

A Dell ProSupport Plus és a SupportAssist 
technológia előnyei:

∞  A fő versenytársakhoz viszonyítva 
84%-kal kevesebb időt kell az 
általános hardverproblémák telefonos 
megoldására fordítania3

∞  A fő versenytársakhoz viszonyítva akár 
58%-kal kevesebb lépéssel megoldhatja 
az általános hardverproblémákat3

A ProSupport Plus teljes körű támogatást nyújt, amely minimálisra csökkenti a belső 
támogatási ráfordításokat. További részletekért érdeklődjön a Dell.hu/ProSupportPlus 
webhelyen, vagy hívja partnerfelelősét.

©2016 Dell Inc. Minden jog fenntartva. A Dell Emerging Markets (EMEA) Limited Angliában és Walesben van bejegyezve. Cégjegyzékszám: 3266654. Székhely címe: 
Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF.  Az Egyesült Királyságban működő további Dell irodák adatai a Dell.co.uk címen találhatók.  
Ha meg szeretné osztani velünk az észrevételeit a PartnerDirecttel vagy ezekkel az ajánlatokkal kapcsolatban, kérjük, írjon a Dell_Partner_Support@Dell.com 
címre. A Dell tiszteletben tartja az Ön adatainak védelmét. Ha további tájékoztatásra van szüksége, tekintse át adatvédelmi irányelveinket: Dell.hu/privacy. A Dell 
PartnerDirecttől érkező e-mailek tartalmának és gyakoriságának szabályozásához keresse fel a http://ping.dellnewscentre.com/preferences oldalt. Ha nem kíván a 
Dell PartnerDirecttől e-mailt kapni, ide kattintva leiratkozhat azokról: Dell.hu/unsubscribe. A Dell, a Dell embléma, a Dell Precision és a jelen e-mailben említett más 
Dell termékek a Dell Inc. védjegyei. Az Intel, az Intel embléma, a Xeon, a Xeon Inside, az Intel Core és a Core Inside az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett 
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Ultrabook, a Celeron, a Celeron Inside, a Core Inside, az Intel, az Intel embléma, az Intel Atom, az 
Intel Atom Inside, az Intel Core, az Intel Inside, az Intel Inside embléma, az Intel vPro, az Itanium, az Itanium Inside, a Pentium, a Pentium Inside, a vPro Inside, a 
Xeon, a Xeon Phi és a Xeon Inside az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft®, a Windows® és a Windows 10 a 
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

1A javítás típusonként és országonként, valamint bizonyos Venue és Chromebook termékek esetén korlátozott 
2A legalább 1000 ProSupport Plus rendszert üzemeltető ügyfelek számára érhető el.

Teljes körű támogatás számítógépekhez és táblagépekhez proaktív 

problémamegelőzéssel.

A szolgáltatás tartalma: 
 

Műszaki támogatás telefonon, csevegőalkalmazásban vagy online

Hardverjavítás szervizbe szállítással1

Önkiszolgáló esetkezelés és alkatrészkérés 
TechDirecten keresztül 

Közvetlen kapcsolat a ProSupport-mérnökökkel

Egyetlen forrás a szoftverrel és hardverrel kapcsolatos 
problémákhoz

Koordinációs központi figyelés és válságkezelés

Szoftvertámogatás együttműködő külső felek által 
nyújtott asszisztenciával

Esetkezelő API helpdesk-integrációhoz

Automatizált problémaészlelés, értesítés és 
esetlétrehozás SupportAssist technológiával1

Prediktív problémaészlelés és hibamegelőzés 
SupportAssist technológiával1

Javítás leesés, folyadékkiömlés és túlfeszültség esetén 

Merevlemezen tárolt adatok megőrzése csere után1

Dedikált technikai ügyfélfelelős2

Havi támogatási és szerződésteljesítési jelentés2

Alapszintű 
szolgáltatás 
Csak hardver

 

Munkaidőben

Változó



Dell ProSupport 
Hardver és szoftver 

24x7

Helyszíni















Dell ProSupport Plus 
Teljes támogatás

24x7

Helyszíni



Elsőbbségi elérés
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Dell UltraSharp 23 Lyncre 
optimalizált monitor – 
UZ2315H 
Kapcsolódjon be közvetlenül 
az asztala mellől a 
videokonferenciákba.

Dell kétmonitoros állvány – 
MDS14  
Optimalizálhatja a kétmonitoros 
kiépítést, és fokozhatja a 
produktivitást.

Tartozékok

58,4 cm 
(23”)

Wyse 3000 sorozatú vékony 
ügyfél
Beágyazott x86 architektúrájú 
vékony ügyfél kiváló multimédiás 
teljesítménnyel és rengeteg 
csatlakozási lehetőséggel.

Wyse 5000 sorozat – 5020 
vékony ügyfél
Kiemelkedő asztali teljesítmény 
kiváló biztonsággal és 
kezelhetőséggel, valamint 
kivételes egyesített 
kommunikációs platformmal. 
Windows 10 IoT rendszerrel.

Wyse 7000 sorozat – 7020 
vékony ügyfél
Erős és vírusoknak ellenálló 
vékony ügyfél a legtöbb erőforrást 
igénylő alkalmazások számára. 
Windows 10 IoT rendszerrel.

Dell szolgáltatások
A Wyse rendszerhez kínált standard 
3 éves Dell hardvergarancia segít 
a hatékonyság és a kapcsolatok 
megőrzésében, hogy Ön a fontos 
dolgokra koncentrálhasson.

Wyse 5000 sorozatú egybeépített vékony 
ügyfél PCoIP támogatással
Növelje biztonságát, és tegye egyszerűbbé 
az asztali gépek kezelését: válassza a vírus- és 
kártevőtámadás ellen védett, egybeépített 
vékony ügyfelet ThinOS rendszerrel, PCoIP 
funkcióval és 21,5 hüvelykes kijelzővel.

A képernyőkép csak illusztráció. A billentyűzet és az egér külön 
vásárolható meg.

54,6 cm 
(21,5”)

A Dell legújabb Wyse termékei 

lehetővé teszik, hogy bármilyen távoli 

felhasználó könnyedén és biztonságosan, 

korlátozás és kompromisszumok nélkül 

csatlakozzon a tartalmakhoz.

M I N D EN  I G ÉN Y T 
K I EL ÉG Í TŐ 
B IZ TO N S ÁG OS 
K A P C S O L AT.

A monitor 
nem 
tartozék.

Dell ProSupport
Bízza régióbeli szakértő 
technológiai munkatársainkra a 
PC-k és táblagépek hardveres 
és szoftveres kihívásait, hogy a 
vállalkozására koncentrálhasson.

Részletek: Dell.hu/prosupport

A termék elérhetősége 
országonként változhat.
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A. Logitech Performance Mouse MX

A Logitech Performance Mouse MX egér a sikerhez 

szükséges teljesítményt nyújtja. A felületek többségén – 

még üvegasztalon is – pontosan irányítható.

F. Dell UltraSharp 23 multimédiás monitor – UZ2315H

A Lync® programra optimalizált full HD webkamerát és 

hangszórót tartalmaz.

H. Dell 2.1 Bluetooth hangszórórendszer (33 W) – AC411

Telefonról, táblagépről vagy bármilyen más Bluetooth®-

kompatibilis eszközről sugározhat rá zenét.

I. Dell hordozható merevlemez biztonsági mentéshez – 1 TB*

Fájlok egyszerű biztonsági mentéséhez, adatok tárolásához 

és továbbításához.

G. Dell Thunderbolt dokkolóállomás

A mobil munkaállomás egységes gyors adat- és tápforrásra 

csatlakoztatásával a legjobb megjelenítési minőséget érheti el.

E. Dell Power Companion 12 000mAh USB-C – 

PW7015MC

Hordozható segédakkumulátor Latitude 12 laptophoz, 

amely a rendszer, a mobiltelefon és a táblagép kiegészítő 

energiaforrásaként használható.

D. Dell vezeték nélküli billentyűzet és egér – KM636

A vezeték nélküli billentyűzet és egér rendezett asztalt 

biztosít.

C. Dell USB DVD meghajtó – DW316

A Dell külső vékony USB DVD +/– RW optikai meghajtó 

egy konfiguráció nélkül használatba vehető lemezíró és 

-lejátszó megoldás, amelyet bárhová magával vihet.

B. Dell Premier hátizsák

Ezzel a sokoldalúan használható, utazásra ideális hátizsákkal 

rendben és biztonságban tarthatja táblagépét, notebookját 

és a tartozékokat.

C

D

E

B

Legyen mobil! A Dell kiegészítők biztosította mobilitással 

fokozhatja saját hatékonyságát és rugalmasságát. A 

kiegészítők teljes skáláját úgy tervezték és tesztelték, 

hogy megkönnyítsék a Dell rendszer csatlakoztatását, 

megosztását és hordozását – bárhol is legyen az irodája.

58,4 cm 
(23”)

A

F

GI

H

BÁ RH O L  T E T SZÉS 
SZER IN T  D O LG OZH AT.

A termék elérhetősége országonként változhat.
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A

B

A. Dell UltraSharp 27 
InfinityEdge monitor karral 
– U2717DA
Maximális képernyő- és 
munkaterület karra rögzíthető 
27”-es, minden oldalon 
szupervékony szegélyű 
InfinityEdge monitorral.

B. Dell vezeték nélküli 
billentyűzet és egér – 
KM636
A vezeték nélküli billentyűzet 
és egér rendezett asztalt 
biztosít. A képen látható 
elrendezés nem ajánlat.

C. Optiplex, kisméretű 
kivitel
Helytakarékos asztali 
számítógép. 6. generációs 
Intel® Core™ iX processzorral.

D. Dell UltraSharp 
32 Ultra HD 4K 
monitor PremierColor 
technológiával – 
UP3216Q
Ideális PremierColor 
színlefedettség és Ultra HD 4K 
felbontás a színpontosságot 
igénylő projektekhez.

E. Dell UltraSharp 34 
ultraszéles ívelt monitor – 
U3415W
Ideális méretű, 34”-es és 21:9 
képarányú monitor magával 
ragadó panorámával.

F. Dell UltraSharp 24 
InfinityEdge monitor – 
U2417H
Optimális megjelenítés mind 
a négy oldalon szupervékony 
szegéllyel.

G. Dell kétmonitoros 
állvány – MDS14
Optimalizálhatja a kétmonitoros 
kiépítést, és fokozhatja a 
produktivitást.

Az 1. helyezett
S ZER E TJ Ü K  M EG A L A P OZN I 
A  H AT ÉKO N YS ÁG OT.

Tegye egyszerűbbé a munkanapot a legújabb 
Dell monitorokkal és dokkolókkal. Kétmonitoros 
elrendezéssel akár 18%-kal növelheti a munkavégzés 
hatékonyságát.* Az innovatív karra rögzített 
monitorokkal további hasznos teret szabadíthat fel az 
íróasztalon, hogy még kényelmesebben dolgozhasson. 
Tapasztalja meg a csatlakozás egyszerűségét a Dell 
intelligens kiegészítőivel!

D F

* Forrás: Improving Employee 
Productivity with Dual 
Monitors, IDC InfoBrief, a 
Dell támogatásával, 2015. 
november.

**A Dell monitorok már 
második éve világelsők. 
Forrás: Az NPD DisplaySearch 
negyedéves jelentése és 
előrejelzése az asztalimonitor-
eladásokról (2013 és 2014).

C

G

A termék elérhetősége 
országonként változhat.

E

A Dell monitorok világelsők.**
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Dell partnerként egyszerűen rendelhet Dell termékeket és megoldásokat, akár 

közvetlenül Dell partnerfelelősén vagy a Dell webhelyen, akár valamelyik hivatalos 

disztribútorunkon keresztül.

Ha Ön végfelhasználó, akkor kérjük, forduljon partnereink egyikéhez.

VÁ S Á R L Á S

Online
A Premier és Preferred partnerek közvetlenül a Delltől is vásárolhatnak a Premier oldalakon.
 - Jelentkezzen be a Dell.hu/premier webhelyen
 - Írja be a Dell azonosítót a keresőmezőbe
Ha még nincs Premier-fiókja, regisztrálhat a Dell.hu/premierclub címen.

Telefonon
A Premier és Preferred partnerek felhívhatják Dell partnerfelelősüket.

Partneren keresztül
A Dell PartnerDirect programban rengeteg szolgáltató áll a rendelkezésére, hogy 
részletesen bemutassa Önnek a Dell teljes körű technológiai megoldásait. Keressen 
egy Önhöz közeli partnert a Dell.hu/findapartner webhelyen.

Disztribútorok
A Dell hivatalos disztribútorai számos főbb Dell termékvonalat tartanak raktáron versenyképes 
árak és következő munkanapos kézbesítés mellett. Újonnan regisztrált kereskedelmi 
partnerünkként Ön szabadon választott disztribútoron keresztül rendelhet Dell termékeket.  
A Dell.hu/findapartner webhelyen megtalálhatja az Önhöz legközelebbi Dell disztribútort.



35,6 cm 
(14”)

FR I S S  T ECH N O LÓ G I A ,  A M ELY 
T E T S ZEN I  F O G  A  C S A PAT N A K .

Latitude 14 5000 sorozat
• Intel® Core™ i5-5200U processzor
• Windows® 7 Professional
• 500 GB-os merevlemez
• 8 GB memória
• 36 cm (14”) full HD LED képernyő

Rendelje meg a Delltől vagy partnereinktől. A választás az Öné.  
A vásárlás módjáról a(z) 42. oldalon olvashat bővebben.

* A képen megjelenés előtti termék látható. A változtatás jogát 
fenntartjuk. Az alkalmazások külön vásárolhatók meg.  
A Windows 10 frissítési ajánlat a frissítésre jogosult Windows 
7 és Windows 8.1 rendszerű eszközökre vehető igénybe 
(beleértve a meglévő eszközöket is), a Windows 10 frissítés 
megjelenése után 1 évig. További részletekért keresse fel a 
windows.com/windows10upgrade weboldalt.

Töltse le az ingyenes frissítést a windows.
com/windows10upgrade webhelyről.




