DELL LATITUDE

Cele mai inteligente PC-uri de uz profesional din
lume, cu inteligență artificială1 încorporată

FAMILIA DELL LATITUDE
Lucrați oriunde și oricum aveți nevoie cu laptopurile și sistemele 2 în 1 mici, ușoare și elegante, proiectate pentru mobilitate
și productivitate. Rămâneți conectat cu opțiunile de top wireless și LTE, instrumentele de colaborare de nivelul următor și
o gamă largă de porturi și accesorii. Asigurați-vă că sistemul IT beneficiază de soluții proactive, predictive și automatizate
pentru a oferi promisiunea unei zile de lucru moderne cu Dell Technologies Unified Workspace. Împreună cu Dell Optimizer
cu funcțiile Express și soluțiile de securitate Safe, gama Latitude continuă să stimuleze inovația drept cele mai inteligente și
mai sigure PC-uri comerciale din lume.1

Anumite sisteme Latitude 9000 și 7000 au caracteristica FirstNet Ready™
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De ce să alegeți Dell Latitude

DESIGN INOVATOR

ÎNTOTDEAUNA
PREGĂTIT

EXPERIENȚĂ
PUTERNICĂ

Noua serie 9000 ultrapremium redefinește inovația pentru o productivitate supremă.
Seria 7000 reproiectaă și seriile 5000 și 3000 îmbunătățite fac produsele Latitude
mai mici și mai ușoare ca oricând, cu ecranele cu margini înguste și soluții de răcire
avansate, astfel încât utilizatorii să poată lucra de oriunde confortabil. Gama largă de
porturi facilitează configurarea birourilor la distanță sau a sălilor de conferințe. Opțiunile
SafeScreen și obturatorul camerei asigură confidențialitatea muncii. Tastatura și
touchpadul moderne redundant îmbunătățesc productivitatea și confortul. Opțiunile
flexibile de laptopuri sau sisteme 2 în 1 sunt acum oferite cu aceeași imagine și sistem
BIOS** pentru a reduce complexitatea arhitecturii IT. Aluminiul, fibra de carbon și
materialele recuperate după consum sunt rezistente, deoarece au trecut riguroasele
teste MIL-STD 810G. Opțiunile sustenabile precum vopseaua pe bază de apă și
materialele plastice cu risc de a ajunge în oceane se află în tot mai multe produse
Latitude, pe măsură ce atingem calificativul EPEAT Gold și ne continuăm angajamentul
privind sustenabilitatea completă.
Conexiunile simple, puterea nelimitată și sistemele mai inteligente cresc fără probleme
viteza de producție. Dell Optimizer utilizează inteligență artificială și învățare automată
pentru a îmbunătăți automat performanța aplicațiilor, durata de viață a bateriei și setările
de sunet în fundal. Cele mai recente procesoare Intel® vPro® din a zecea generație
oferă întreprinderilor performanța, flexibilitatea și caracteristicile de securitate integrate,
asigurând în același timp fundamentul pentru progresele tehnologice viitoare. Alegeți placa
de rețea Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) pentru viteze de 3 ori mai mari și securitate de generație
următoare pentru PC-uri și rețele fără fir.3 Sau rămâneți conectat cu opțiunile de modele
cu capacități 4G LTE, 5G și eSIM. Utilizați mai rar priza cu ajutorul panoului inovator de la
Dell cu alimentare ultraredusă și bateriile cu durată de viață mare.
Transformarea forței de muncă înseamnă punerea la dispoziția departamentului IT și a
utilizatorilor finali a experiențelor tehnologice care să îi mențină productivi și inspirați în
munca lor. Aceste tipuri de experiențe încep cu componente hardware personalizate
pentru fiecare utilizator unic, dar continuă de-a lungul duratei de viață a dispozitivului,
asigurând o performanță optimă și un flux de lucru fără întreruperi. Cu Dell Technologies
Unified Workspace, departamentul IT poate simplifica mediul prin automatizare și
inteligență, asigurându-se totodată că utilizatorii finali beneficiază de tot ce au nevoie
pentru a rămâne productivi, conectați și în colaborare. În plus, departamentul IT poate
administra acum componentele termice din BIOS. Aceasta nu depinde de un software,
ceea ce economisește spațiu pe hard disk și permite personalului IT să se concentreze pe
alte programe software esențiale.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE FAMILIEI LATITUDE
• Dell Optimizer cu funcții Express pentru a crește productivitatea
• Dispozitive mici și ușoare pentru a lucra de oriunde
• Ecrane cu margine îngustă, cu SafeScreen pentru confidențialitate și obturator pentru cameră
• Sunet inteligent și set microfon-difuzor* pentru o colaborare mai bună
• Opțiuni premium din fibră de carbon și aluminiu
• Opțiuni de sisteme de operare, inclusiv Chrome Enterprise
• Baterii cu densitate mare și panouri cu alimentare ultraredusă pentru o durată de funcționare mai lungă
• Factori de formă scalabili și flexibili; opțiuni 2 în 1 cu aceeași imagine și sistem BIOS****
• Opțiuni de conectivitate rapidă, inclusiv Wi-Fi 6, 4G LTE, design 5G și eSIM6
• Până la cele mai recente procesoare Intel® vPro® din a zecea generație
• Soluții avansate de sistem termic
• Cele mai sigure PC-uri comerciale2
• Dell Technologies Unified Workspace
• Testare riguroasă MIL-STD 810G pentru durabilitate și fiabilitate
• Ambalaje sustenabile și opțiuni pentru lanțul de aprovizionare
*Set microfon-difuzor la modelul 9510; **Configurabile la modelele 9510, 7410, 7310
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Vă prezentăm familia Dell Latitude
LAPTOPUL SAU SISTEMUL 2 ÎN 1 LATITUDE 9510
Tot ce trebuie să utilizați este cel mai mic, mai ușor și mai inteligent PC de uz profesional de 15” din lume4. Lucrați oriunde cu
ecranul InfinityEdge de 15” pe un dispozitiv portabil cu dimensiunea de 14”, cu o gamă completă de porturi pentru a vă conecta
în orice spațiu de lucru. Acest dispozitiv nou din seria 9000 redefinește clasa ultrapremium, fiind construit din aluminiu CNC și
întrupând inovația pentru productivitatea supremă. Depășește recorduri cu o durată de viață a bateriei de până la 34 de ore5 și
cu o greutate minimă de 1,4 kg/3,1 lb. Setul difuzor-microfon integrat și setările de sunet inteligente se reglează automat pentru
conferințe și colaborare de înaltă calitate. Alegeți placa de rețea Intel® Wi-Fi 6 sau rămâneți conectat cu opțiuni 4G LTE, design
de antenă inteligentă 5G și eSIM, pe primul PC de uz profesional certificat de Project Athena.6 Se poate configura ca laptop sau
ca sistem 2 în 1.

SISTEMUL CONVERTIBIL 2 ÎN 1 LATITUDE 9410
Cel mai mic sistem 2 în 1 de uz profesional7 de 14” din lume are o durată de viață a bateriei de până la 27 de ore8, astfel încât
puteți lucra oriunde. Acest PC ultrapremium uimitor este realizat din aluminiu fasonat, are un finisaj mat cu linii fine și cu margini
diamantate și o greutate minimă de 1,3 kg/3 lb, pentru portabilitate absolută. Începeți lucrul mai repede cu ExpressSign-in.
Vedeți mai mult, faceți mai mult. Ecranul tactil FHD cu cele mai înguste margini din lume9 maximizează spațiul de lucru și
productivitatea. Alegeți placa de rețea Intel® Wi-Fi 6 sau mențineți conectivitatea cu opțiunile Gigabit LTE și noua opțiune eSIM,
pe acest dispozitiv certificat de Project Athena.

LAPTOPUL SAU SISTEMUL 2 ÎN 1 LATITUDE 7310 | 7410

Cele mai mici laptopuri premium de uz profesional de 13” și 14” din lume10 sunt regândite pentru a fi mai inteligente și mai ușoare ca
oricând. Începeți să lucrați mai rapid cu ExpressSign-in. Mențineți-vă productivitatea cu afișajul cu margini înguste pe toate cele patru
laturi, cu noul panou cu consum extrem de redus de energie, pentru o economie mai mare de consum al bateriei și cu sticlă Corning®
Gorilla® pentru o claritate mai mare. Păstrați confidențialitatea muncii dvs. cu obturatorul pentru cameră și opțiunile de confidențialitate
SafeScreen. Acum cu primul ecran 4K cu nivel redus de lumină albastră din domeniu pe un PC premium, pentru confortul ochilor dvs.11
Designul inteligent al antenei vă menține conectivitatea, adaptându-se întotdeauna la cel mai puternic semnal. Alegeți placa de rețea
Intel® Wi-Fi 6 sau mențineți conectivitatea cu opțiunile Gigabit LTE și noua opțiune eSIM, pe acest PC certificat de Project Athena.
Disponibil cu carcasă din fibră de carbon premium sau din aluminiu strălucitor. Se poate configura ca laptop sau sistem 2 în 1.

SISTEMUL DETAȘABIL 2 ÎN 1 LATITUDE 7210
Cel mai sigur sistem detașabil 2 în 1 de uz profesional din lume12, cu opțiuni de service pe teren, oferă cea mai înaltă performanță
pentru a putea lucra oriunde. Cel mai mic dispozitiv din familia Latitude oferă multiple moduri de a lucra prin designul versatil
de clasă superioară. Suportul automat poate porni instant sistemul. Suportul pentru palmă din aluminiu mat de pe tastatura cu
husă conferă stabilitate și eleganță. Datorită tuturor caracteristicilor pentru porturi și securitate din partea superioară a tabletei,
vă puteți deconecta fără probleme. Sticla Corning® Gorilla® Glass DX reduce cu până la 9 % reflexiile și are o rezistență de
până la 15 ori mai mare la zgârieturi, în comparație cu sticla Gorilla® Glass5.13 Alegeți placa de rețea Intel® Wi-Fi 6 sau mențineți
conectivitatea cu opțiunile Gigabit LTE și noua opțiune eSIM.

LAPTOPURILE LATITUDE 5310 | 5410 | 5510 | 5411 | 5511
Cele mai scalabile laptopuri ale noastre sunt și cele mai mici din lume pentru clasa lor14 și includ cele mai puternice laptopuri
de uz profesional 5411 și 5511 mainstream cu procesoare din clasa H.15 Cu un design modern și o culoare mai deschisă, oferă
flexibilitatea de a lucra de oriunde. Ecranele antireflex cu margini înguste și opțiuni tactile vă cresc productivitatea. Opțiunile de
plăci grafice separate îmbunătățesc aplicațiile cu video de rezoluție înaltă și grafică intensivă. Conectați mai multe accesorii cu
o gamă largă de porturi, inclusiv HDMI, RJ45 și USB Type-C™. Alegeți placa de rețea Intel® Wi-Fi 6 sau mențineți conectivitatea
cu opțiunile de bandă largă mobilă și noua opțiune eSIM. Depășiți limitele și rulați fără probleme mai multe aplicații cu utilizare
intensivă de date pe modelele puternice 5411 și 5511, cu opțiuni de procesoare Intel® de până la modelul i7 6-Core™ din clasa
H de până la a zecea generație, memorie DDR4 de 64 GB, spațiu de stocare de 1 TB și o baterie de până la 97 Wh.

SISTEMUL CONVERTIBIL 2 ÎN 1 LATITUDE 5310
Cel mai scalabil sistem 2 în 1 al nostru este cel mai mic din lume din clasa sa16, cu un design modern și o culoare nouă mai
deschisă. Afișajul FHD de 13,3” cu cele mai înguste margini ale ecranului din clasa sa16 oferă o zonă de lucru extinsă, iar balamaua
la 360° vă permite să lucrați oriunde și oricum doriți. Memoria DDR4 de până la 32 GB, spațiul de stocare HD de până la 1 TB și
bateria de până la 60 Wh oferă scalabilitate pentru diverse nevoi de utilizare profesională. Conectați-vă mai multe accesorii cu
porturile disponibile, inclusiv USB Type-C™, Thunderbolt™ 3 opțional și HDMI.

LAPTOPURILE LATITUDE 3410 | 3510
Cele mai mici laptopuri esențiale de uz profesional de 14” și 15” din lume17 sunt oferite cu un finisaj gri modern. Marginile înguste ale
ecranului și afișajul opțional FHD reduc elementele perturbatoare, pentru a putea vizualiza cu claritate completă munca dvs. Ca în
cazul oricărui laptop din gama Latitude, începeți-vă mai rapid ziua cu ajutorul senzorului inovator care pornește sistemul la deschiderea
capacului. Conectați-vă rapid și în siguranță cu cititorul de amprente opțional de pe butonul de alimentare. Rămâneți conectat fără
Wi-Fi prin intermediul benzii largi mobile și capacității eSIM ale sistemului de 15”. Andocați rapid sistemul sau conectați-vă la dispozitive
periferice cu o gamă largă de opțiuni de porturi, inclusiv USB Type-C™, tip A, HDMI și slot pentru card MicroSD.

SISTEMUL CONVERTIBIL 2 ÎN 1 LATITUDE 3310
Depășiți așteptările cu acest sistem convertibil 2 în 1 flexibil, conceput pentru productivitate accesibilă, oriunde ați lucra. Cele
patru moduri - laptop, media, cort și tabletă - și camera orientată spre exterior opțională vă pun în față un univers al colaborării.
Flexibilitatea devine realitate cu porturile potrivite pentru orice configurație, incluzând conectivitatea HDMI și USB Type-C.

SISTEMELE LATITUDE 5400, 2 ÎN 1 5300 ȘI 7410 CHROMEBOOK ENTERPRISE
Gama de dispozitive de încredere Latitude vine acum cu Chrome Enterprise. Flexibilitatea și performanța se combină cu experiența sigură
nativă în cloud. Cel mai mic dispozitiv CBE 2 în 1 de 13” din lume pe sistemul 2 în 1 530024. Iar pe 7410, cea mai mare durată de viață
a bateriei din lume pe un dispozitiv Chromebook cu procesor25 Intel din a zecea generație, de până la 21 de ore26.
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Cele mai inteligente PC-uri din lume cu
Dell Optimizer1
Noile dispozitive Latitude beneficiază de Dell Optimizer, un software cu inteligență artificială încorporată care învață și se
adaptează comportamentului dvs. pentru a crea o experiență mai inteligentă și mai personalizată pentru utilizator. Acesta
îmbunătățește automat performanța aplicațiilor, durata de funcționare a bateriei și multe altele în fundal, astfel încât să
aveți mai puține întreruperi indiferent de unde lucrați.

ExpressResponse

ExpressCharge

ExpressSign-In

Sunet inteligent

Dell Optimizer utilizează inteligență artificială încorporată și tehnologia Intel®
Adaptix™ pentru a învăța modul în care folosiți în mod obișnuit aplicațiile
preferate, îmbunătățind și aplicând permanent setări (în fundal, fără a vă
deranja), astfel încât să beneficiați de cea mai rapidă performanță.

Eliminați stresul provocat de bateria descărcată. Această tehnologie învață
obiceiurile de încărcare zilnice și vă asigură că bateria funcționează la întregul
potențial. Dacă nu vă puteți încărca sistemul imediat, acesta reglează subtil
setările pentru a conserva resursele, cum ar fi reducerea iluminării ecranului
sau dezactivarea funcției Bluetooth atunci când nu o utilizați. Când vă
conectați la sursa de alimentare, ExpressCharge Boost oferă un nivel de
încărcare de 35 % în aproximativ 20 de minute21 sau până la 80 % într-o oră,
cu ExpressCharge22.

Dell Optimizer controlează ExpressSign-in, un senzor de proximitate al
PC-ului activat de tehnologia Intel® de detectare contextuală pentru a
porni automat sistemul și a vă conecta cu ajutorul camerei cu infraroșu și
al Windows Hello. De asemenea, acesta blochează automat sistemul când
plecați, îmbunătățind caracteristicile de securitate și economisind durata
de viață a bateriei.

Sunetul inteligent al aplicației Dell Optimizer va regla automat sistemul
ajustând zgomotele de fundal, gestionând volumul de vorbire și îmbunătățind
experiența sonoră generală. Fiecare conferință prin telefon va părea reală
indiferent unde vă aflați.
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Accesorii recomandate
DELL LATITUDE

ÎN DEPLASARE

STAȚIA DE ÎNCĂRCARE PENTRU
NOTEBOOK DELL PLUS – USB-C,
65 WH | PW7018LC
Cu o alimentare puternică și rapidă de până la
65 Wh, acest acumulator extern poate încărca
cea mai largă gamă de laptopuri și dispozitive
mobile USB-C.

SERVIETA DELL PREMIER
DE 15” | PE1520C

SETUL MICROFON-DIFUZOR DELL
PENTRU ADAPTOR MOBIL | MH3021P

Proiectată pentru a putea trece mai rapid prin
punctele de control de securitate din aeroporturi fără a
vă scoate laptopul din bagaj, servieta Dell Premier 15”
(PE1520C) va deveni partenerul de călătorie suprem,
prietenos cu mediul.

Primul adaptor multiport din lume, cu
set microfon-difuzor integrat, oferă o
soluție multifuncțională de conectivitate și
pentru conferințe.23

ADAPTORUL MOBIL USB-C
DELL DA300

MOUSE-UL WIRELESS DELL MOBILE
PRO | MS5120W

CREIONUL ACTIV DELL
PREMIUM | PN579X

Conectați-vă sistemul Latitude la
aproape orice dispozitiv cu ajutorul
adaptorului compact 6 în 1 și colaborați
de oriunde v-ați afla.

Conectați comod mouse-ul prin wireless la 2,4 GHz
sau Bluetooth și îmbunătățiți-vă productivitatea cu ajutorul
butoanelor de comenzi rapide programabile și al autonomiei
de funcționare a bateriei de 36 de luni22.

Creionul activ Dell vă permite să luați
notițe și să vă organizați cu ușurință cu
sistemul 2 în 1 Latitude.

LA BIROU

STAȚIA DE ANDOCARE DELL
THUNDERBOLT | WD19TB
Lucrați la viteză maximă cu puternica stație
de andocare Thunderbolt de la Dell. Încărcați
sistemul mai rapid, lucrați cu până la două afișaje
4K și conectați-vă la periferice prin intermediul
unui singur cablu.

MONITORUL USB-C 4K DELL
ULTRASHARP DE 27” | U2720Q
Bucurați-vă de detalii captivante și de
reproducerea fidelă a culorilor pe acest monitor
4K de 27”, cu un spectru larg de culori.

SETUL DE TASTATURĂ ȘI MOUSE
WIRELESS DELL
MULTI-DEVICE | KM7120W
Conceput să funcționeze fără probleme pe trei
dispozitive, acest set compact de tastatură și
mouse vă păstrează biroul ordonat și vă permite
să vă mențineți productivitatea cu o autonomie
de funcționare a bateriei de până la 36 de luni23.

SETUL CASCĂ-MICROFON STEREO DELL PRO | UC350

SUPORTUL DELL PENTRU DOUĂ MONITOARE | MDS19

Auziți clar fiecare cuvânt din următorul apel cu setul cască-microfon
stereo Dell Pro, optimizat pentru a oferi un nivel al calității apelurilor
la fel de bun ca atunci când stați față în față cu interlocutorul.

Pe acest suport pentru economisirea spațiului puteți monta
maximum două monitoare de 27 de inchi, oferindu-vă spațiul de
ecran de care aveți nevoie pentru a avea productivitate maximă.
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Creat pentru afaceri
Bucurați-vă de un nou mod de a lucra cu Dell Technologies
Unified Workspace Intelligence integrat.
Modernizare integrată.
Știm că dispozitivul potrivit înseamnă doar începutul unei zile de lucru extraordinare. Angajații au nevoie de experiențe
inteligente, intuitive și cu reacție rapidă, care să le permită să lucreze în mod productiv și fără întreruperi. Conform
cercetărilor, 1 din 4 utilizatori ar avea dubii despre activitatea și compania pentru care lucrează dacă ar avea parte de
o experiență negativă în ceea ce privește tehnologia.1 Dell Technologies Unified Workspace transformă experiența
angajaților și se asigură că infrastructura IT are soluții proactive, predictive și automatizate pentru a respecta
promisiunea unei zile de lucru moderne, simplificând în același timp capacitatea de implementare, securizare,
administrare și asistență a mediului.

IMPLEMENTARE

SECURIZARE

GESTIONARE

ASISTENȚĂ

Soluția ProDeploy în Unified Workspace permite infrastructurii IT să facă
tranziția de la implementarea manuală tradițională, cu un nivel ridicat de
interacțiune din partea utilizatorului și să livreze dispozitivele preconfigurate
cu aplicațiile și setările companiei din fabrica Dell direct către utilizatorii finali,
ceea ce le permite acestora să înceapă să lucreze din prima zi.
Dispozitivele de încredere Dell oferă o bază unui mediu modern al forței
de muncă, cu protecție invizibilă și fără întreruperi, pentru a asigura
experiențe de utilizare mai inteligente și mai rapide. Utilizatorii finali își mențin
productivitatea, iar mediul IT își păstrează nivelul de siguranță cu soluțiile de
securitate moderne pentru dispozitivul de încredere Dell.

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE oferă capacități
integrate, care asigură departamentului IT o experiență de gestionare
unificată a terminalelor, astfel încât să poată gestiona firmware-ul, sistemul
de operare și aplicațiile de pe o singură consolă, generând în același timp
experiențe optime pentru utilizatorii finali.
ProSupport rezolvă problemele legate de hardware de până la 11 ori mai rapid
decât concurența. ProSupport pentru PC-uri oferă acces 24x7 la inginerii
ProSupport din regiune, care contactează departamentul IT atunci când apar
probleme esențiale,2 astfel încât să vă puteți concentra asupra a ceea ce
urmează, nu asupra celor întâmplate.
ProSupport Plus ajută departamentul IT să fie cu un pas înainte și să elimine
practic durata de inactivitate neplanificată din cauza problemelor legate de
hardware. Beneficiați de toate capacitățile serviciului ProSupport, precum și
de alerte declanșate de inteligența artificială pentru a preveni defecțiunile și
reparațiile pentru accidente.3

1 Raportul de cercetare ESG. Sondaj privind stilul digital de lucru pentru 2019. Decembrie 2019.
2 Pe baza raportului de testare Principled Technologies, „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” („Petreceți mai puțin timp
și efort pentru depanarea problemelor legate de hardware în cazul laptopurilor”) din aprilie 2018. Testare comandată de Dell și efectuată în Statele Unite ale
Americii. Rezultatele efective diferă. Raportul complet: http://facts.pt/L52XKM
3 Pe baza raportului de testare Principled Technologies, „Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before
they cause downtime” („Dell ProSupport Plus cu SupportAssist vă avertizează cu privire la problemele legate de hardware, astfel încât să le puteți remedia
înainte ca acestea să provoace durate de inactivitate”) din aprilie 2019. Testare comandată de Dell și efectuată în Statele Unite ale Americii. Rezultatele efective
diferă. Raportul complet: http://facts.pt/0xvze8. Problemele hardware detectate de SupportAssist includ hard diskuri, unități SSD, baterii și ventilatoare.

DELL LATITUDE

Cel mai inteligent PC de uz profesional din lume
cu inteligență artificială încorporată1

1 Pe baza analizei Dell, noiembrie 2019. Dell Optimizer este compatibil cu dispozitivele Latitude din 2020 cu sistem de operare Microsoft® Windows, cu excepția sistemelor 2 în 1 Latitude 3310 și a celor cu sistem de operare Chrome.
2 Pe baza analizei interne efectuate de Dell în ianuarie 2020.
3 De aproape 3 ori mai rapid: conexiunea 802.11ax 2x2 la 160 MHz permite, teoretic, viteze maxime de date de 2.402 Mb/s, de circa trei ori (2,8 ori) mai rapid decât standardul 802.11ac 2x2 la 80 MHz (867 Mb/s), conform celor
documentate în specificațiile standardului wireless IEEE 802.11 și necesită utilizarea unor rutere de rețea wireless 802.11ax configurate în mod similar. Caracteristici de securitate Wi-Fi WPA3: consorțiul industrial Wi-Fi Alliance va
certifica produsele Wi-Fi 6 ca fiind în conformitate cu standardul IEEE 802.11ax și va stabili ca obligatorie certificarea de securitate WPA3 drept cerință prestabilită pentru a asigura cele mai recente caracteristici de securitate
Wi-Fi. Parole simplificate WPA3: WPA3 utilizează protocolul Simultaneous Authentication of Equals (SAE) în locul protocolului de schimb cu cheie prepartajată (PSK) utilizat de WPA2. SAE realizează în mod mai securizat schimbul
inițial de chei și utilizează secretizarea redirecționării, ceea ce îl face mai rezistent la atacurile de decriptare offline și oferă o autentificare mai puternică pe bază de parolă. Protecție îmbunătățită WPA3: protecția suplimentară a
rețelei provine de la echivalentul unei capacități criptografice pe 192 de biți într-o rețea 802.11ax și este superioară criptării AES pe 128 de biți, utilizată în cazul WPA2. Afirmația D se bazează pe certificarea standardului WPA3 din
domeniu, ai cărui parametri sunt disponibili pe https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security
4 Pe baza analizei realizate de Dell în decembrie 2019, utilizând date disponibile publicului. Cel mai mic se referă la suprafața totală.
5 Autonomia de funcționare a bateriei se bazează pe testarea sistemului Latitude 9510 cu procesor Intel Core i5-10310U, memorie RAM de 16 GB, unitate SSD de 256 GB, baterie de 88 Wh și afișaj netactil FHD, utilizând testul
benchmark Mobile Mark 2014, disponibil la adresa www.bapco.com. Rezultatele testelor au doar scop comparativ. Autonomia efectivă de funcționare a bateriei poate fi semnificativ mai mică decât rezultatele testului și variază în
funcție de configurația și de utilizarea produsului, de software, de condițiile de funcționare, de setările de administrare energetică și de alți factori. Autonomia maximă de funcționare a bateriei scade în timp.
6 Opțiunea 5G LTE pentru modelul 2 în 1 apare în toamna anului 2020. Conexiune de bandă largă mobilă/LTE: în funcție de abonamentul de bandă largă și de zona de acoperire a furnizorului de servicii. Vitezele pot să difere. Se
aplică taxe suplimentare. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii. Primul PC pentru întreprinderi cu certificare Athena, pe baza procesului de verificare a designului de la Intel, aprilie 2020.
7 Pe baza analizei realizate de Dell în ianuarie 2020, utilizând date disponibile publicului. Cel mai mic sistem 2 în 1 se referă la suprafața totală a notebookurilor.
8 Testat cu procesor Intel Core™ i5, memorie RAM de 8 GB, unitate SSD PCIe de 128 GB, WLAN/WWAN, afișaj tactil FHD și baterie de 78 Wh, utilizând testul benchmark pentru durata de viață a bateriei Mobile Mark 2014,
disponibil pe www.bapco.com. Rezultatele testelor au doar scop comparativ. Autonomia efectivă de funcționare a bateriei poate fi semnificativ mai mică decât rezultatele testului și variază în funcție de configurația și de utilizarea
produsului, de software, de gradul de utilizare, de condițiile de funcționare, de setările de administrare energetică și de alți factori. Autonomia maximă de funcționare a bateriei scade în timp.
9 Pe baza analizei Dell, ianuarie 2020.
10 Pe baza analizei realizate de Dell în februarie 2020, utilizând date disponibile publicului. Cel mai mic se referă la suprafața totală.
11 Pe baza analizei Dell, aprilie 2020.
12 Pe baza analizei Dell, februarie 2020.
13 Pe baza abraziunii, a reflexiei și a durabilității în comparație cu învelișul ARC/ETC. Teste efectuate de către Corning, iunie 2019.
14 Pe baza analizei realizate de Dell în ianuarie 2020, utilizând date disponibile publicului. Cel mai mic se referă la compararea suprafeței totale ale laptopurilor mainstream pentru întreprinderi de 13”, 14” și respectiv 15”.
15 Modelele Latitude 5411 and 5511 sunt cele mai puternice atunci când sunt echipate cu procesor Intel® Core™ i7-10850H din a zecea generație și placă grafică NVIDIA® GeForce® MX250 NV.
16 	Pe baza analizei realizate de Dell în februarie 2020, utilizând date disponibile publicului. Cel mai mic se referă la suprafața totală.
17 Când este echipat cu procesor Intel® Core i7 8665U, cu placă grafică integrată UHD 620, memorie DDR4 de 32 GB la 2.400 MHz și unitate SSD PCIe NVMe de 256 GB. Pe baza analizei interne Dell a dispozitivelor concurente
Chromebook Enterprise, iunie 2019.
18 	Pe baza testării Intel din iunie 2019 utilizând aplicația Google Drive și testul benchmark Speedometer v2.0 pe sistemele 2 în 1 Dell Latitude 5400 și 5300 Chromebook Enterprise, echipate cu procesor Intel Core i7-8665U,
comparativ cu aceleași sisteme echipate cu procesor Intel Celeron N4305U. Performanța efectivă variază.
19 	Bandă largă mobilă: în funcție de abonamentul de bandă largă și de zona de acoperire a furnizorului de servicii. Vitezele pot să difere. Se aplică taxe suplimentare. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii.
20 	Pe baza analizei realizate de Dell în martie 2020, utilizând date disponibile publicului. Cel mai mic se referă la suprafața totală a notebookurilor.
21 	Pe baza unei analize interne realizate de Dell în februarie 2019. În software-ul Dell Power Manager, selectând fie modul implicit de încărcare adaptivă, fie ExpressChargeTM, se poate reîncărca bateria sistemului de la 0 % până la
35 % în decurs de 20 de minute, când sistemul este oprit și temperatura bateriei este între 16-45 grade C. Cu modul ExpressChargeTM activat, bateria sistemului poate continua încărcarea până la 80 % în decurs de 60 de minute.
După ce încărcarea a ajuns la 80 % din capacitate, viteza de încărcare va reveni la viteza normală. Se recomandă utilizarea cu adaptorul de curent Dell furnizat; nu este recomandată utilizarea cu un adaptor de curent cu capacitate
mai mică. Timpul de încărcare poate varia cu +/-10 % în funcție de toleranța sistemului.
22 	Pe baza unei analize interne realizate de Dell în februarie 2019. Când este utilizat cu sistemele Dell cu ExpressCharge. Dacă selectați ExpressCharge™ în software-ul Dell Power Manager, bateria sistemului se poate încărca de la
0 % până la 80 % în decurs de 60 de minute. După ce încărcarea a ajuns la 80 % din capacitate, viteza de încărcare va reveni la viteza normală. Se recomandă utilizarea cu adaptorul de curent Dell furnizat; nu este recomandată
utilizarea cu un adaptor de curent cu capacitate mai mică. Timpul de încărcare poate varia cu +/-10 % în funcție de toleranța sistemului.
23 Pe baza analizei Dell, martie 2020.
24 Pe baza unei analize interne realizate de Dell în iunie 2019, utilizând date disponibile publicului. Cel mai mic se referă la suprafața totală a dispozitivelor.
25 Autonomia de funcționare a bateriei: sistemul 2 în 1 Latitude 7410 Chromebook Enterprise a fost testat cu procesor Intel Core i3-10110U, memorie RAM de 8 GB, unitate SSD de 128 GB, ecran tactil FHD, Chrome OS și baterie
de 68 Wh, utilizând testul Google Chrome OS Powerload. Rezultatele testelor au doar scop comparativ. Autonomia efectivă de funcționare a bateriei poate fi semnificativ mai mică decât rezultatele testului și variază în funcție
de configurația și de utilizarea produsului, de software, de gradul de utilizare, de condițiile de funcționare, de setările de gestionare a energiei și de alți factori. Autonomia maximă de funcționare a bateriei scade în timp.
26 Autonomia de funcționare a bateriei: sistemul Latitude 7410 Chromebook Enterprise a fost testat cu procesor Intel Core i5-10310U, memorie RAM de 8 GB, unitate SSD de 128 GB, ecran netactil FHD, Chrome OS și baterie
de 68 Wh, utilizând testul Google Chrome OS Powerload. Rezultatele testelor au doar scop comparativ. Autonomia efectivă de funcționare a bateriei poate fi semnificativ mai mică decât rezultatele testului și variază în funcție
de configurația și de utilizarea produsului, de software, de gradul de utilizare, de condițiile de funcționare, de setările de gestionare a energiei și de alți factori. Autonomia maximă de funcționare a bateriei scade în timp.

