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The power
to do more…
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Misiunea noastă este „să oferim soluţii tehnologice 
care să le permită oamenilor de pretutindeni să se 
dezvolte şi să prospere”. Dar cum ne asigurăm că 
ajutăm persoanele potrivite? Şi cum ştim ce latură a 
vieţii lor vor să dezvolte?

Tehnologia este omniprezentă în vieţile noastre. Şi, dacă stăm să 

ne gândim, vieţile noastre sunt stocate în dispozitivele pe care le 

deţinem. Acestea stochează şi ne însufleţesc hobbyurile, obiectivele 

şi aspiraţiile. Tehnologia înseamnă putere. Putere conferită nu 

numai funcţiilor, ci şi pasiunilor pe care acestea le deservesc. De 

aceea dorim să conectăm tehnologia direct la pasiunile utilizatorilor 

şi să arătăm modul în care produsele Dell conferă putere acestor 

pasiuni. Nu este vorba despre tehnologie, ci despre ceea ce faceţi cu 

tehnologia.
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Inspiron: 
seria perfectă 
pentru familii
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Inspiron 14z 
Ultrabook™

Încă de la început, Dell s-a aflat în prim-planul soluţiilor de calcul elegante, 
accesibile, iar gama Inspiron™ surprinde cele mai bune aspecte ale mărcii. 

Fiind la început o gamă de laptopuri entry-level, Inspiron a evoluat în permanenţă. În prezent, 
Inspiron oferă o gamă largă de netbookuri, laptopuri şi desktopuri cu un raport calitate-preţ 
excepţional şi cu posibilităţi mari de particularizare, cu opţiuni tehnologice avansate pentru a 
răspunde aproape tuturor cerinţelor pe care trebuie să le asigure un PC pentru acasă.

Notebookurile Inspiron

Mobilitate, timp de reacţie superior şi divertisment – toate 
acestea într-un design suplu şi elegant

•	 Procesor până la Intel® Core™ i7 din a treia generaţie

•	 Memorie DDR3 dual channel de până la 8 GB, la 1.600 MHz

•	 Hard diskuri opţionale cu o capacitate de până la 500 GB

•	 Afişaj WLED de înaltă definiţie (720p) de 14 inchi cu 

standard TrueLife (1.366 x 768)

•	 Procesare audio Waves MaxxAudio® 4 şi boxe Skullcandy

•	 Utilizare promptă datorită tehnologiilor Intel Smart Response  

şi Intel Rapid Start (disponibile în funcţie de configuraţie)

 

 

•	 Printre opţiunile grafice se numără placa grafică AMD® Radeon™ HD 

7570M cu memorie GDDR5 de 1 GB

•	 Linia de design Kichi este disponibilă în două culori – argintiu selenar 

(standard) sau roşu de foc (opţional)

•	 Suplu – o grosime mai mică de un inch

Inspiron 14z Ultrabook™
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Laptopurile Inspiron seria R au fost dintotdeauna o alegere extraordinară pentru 

muncă sau joacă, iar acum sunt şi mai bune. Modelele Inspiron 15R şi 17R se 

adresează în special familiilor care le utilizează acasă pentru teme, activităţi 

domestice de zi cu zi şi activităţi de divertisment. Inspiron R este un centru 

de divertisment pe care clienţii îl pot muta dintr-o încăpere în alta. Afişajul HD 

însufleţeşte imaginile. În plus, modelele Special Edition se adresează persoanelor 

care vor ce e mai bun şi duc seria Inspiron la un cu totul alt nivel. Acestea sunt 

create pentru profesioniştii exigenţi, care se deplasează foarte mult, care lucrează şi 

se joacă intens şi care vor ce e mai bun în ceea ce priveşte performanţa generală şi 

experienţa multimedia captivantă.

Inspiron 15R şi 17R
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Inspiron 15R şi 17R

Timpul petrecut cu familia se poate transforma în 
divertisment total

Dispozitive subţiri, elegante şi uşoare, dar şi puternice 
datorită procesoarelor/plăcilor grafice Intel din a doua 
generaţie (standard) sau procesoarelor opţionale din a treia 
generaţie. Având o capacitate extraordinară de conectare, 
ambele modele beneficiază de placă WLAN şi de cameră 
Web HD şi, în funcţie de configuraţie, oferă şi tehnologia 
Intel Wireless Display pentru compatibilitate cu formatul 
1080p (numai Inspiron 15R) şi sistemul audio surround 5.1.

•	 Până la procesor Intel Core din a treia generaţie

•	 Cip grafic Intel HD 3000 sau placă grafică AMD Radeon 
(modelul 15R)/

•	 NVIDIA® GeForce® (modelul 17R) cu memorie de 1 GB

•	 Hard disk cu o capacitate de până la 1 TB

•	 Ecran lat HD de 15,6 inchi sau ecran lat HD+ de 17,3 inchi

•	 Memorie SDRAM DDR3 de până la 8 GB

•	 Unitate DVD+/-RW integrată

Inspiron 15R şi 17R Special Edition

Afişajul HD însufleţeşte imaginile

Retrăiţi în mod autentic fiecare clipă cu ajutorul ecranului 
HD. Procesoarele Intel Core din a treia generaţie sunt 
incluse în versiunea standard, iar sunetele ample şi 
plăcile grafice AMD® (15R Special Edition) şi NVIDIA 
(17R Special Edition) performante asigură intensitatea 
activităţilor captivante de divertisment. 

•	 Plăci grafice cu memorie de 2 GB

•	 Hard disk cu o capacitate de până la 2 TB

•	 mSATA

•	 Unitate DVD-RW sau unitate combo BD

•	 Afişaj Full HD

•	 Tastatură cu retroiluminare

•	 Sunet Waves MaxxAudio

•	 Boxe Skullcandy

•	 Design industrial de cea mai bună calitate
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Câte un stil pentru 
fiecare ocazie
Capace interschimbabile pentru gama Inspiron R

Deoarece nu toţi oamenii sunt la fel şi deoarece o persoană se 

poate schimba de la o zi la alta, am creat o colecţie de capace 

pentru Inspiron 15R şi 17 R, disponibile într-o gamă de culori şi 

aspecte interesante. Şi acum am adăugat şi mai multe opţiuni în 

această gamă.

Uneori, este posibil ca clienţii dvs. să fie nevoiţi să impresioneze în 

timpul unei întâlniri importante. Uneori, este posibil să dorească 

să uimească sau, dimpotrivă, să adopte o atitudine mai discretă. 

Iar alteori, de exemplu în weekend, s-ar putea să vrea să se 

relaxeze şi să îşi exprime personalitatea.

Datorită acestor capace elegante ce pot fi schimbate, clienţii dvs. 

pot alege pentru laptopul lor 15R sau 17R un design care să se 

potrivească personalităţii lor sau, pur şi simplu, stării lor de spirit.

Adăugaţi în stoc chiar acum aceste design-uri extraordinare de 

colecţie! O sursă simplă de upselling. O metodă extraordinară de 

a majora marja de profit şi valoarea percepută a produsului. Şi o 

metodă extraordinară de a vă ajuta clienţii să se exprime!

Iată o propunere avantajoasă pentru ambele părţi. Pentru dvs., este o sursă directă de 
upselling, iar pentru clienţii dvs. este un singur laptop cu oricâte faţete doresc ei.
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Patru aspecte noi pentru gama Inspiron R

Inspiron 14 (N4050)

Inspiron 15
(N5050)

Inspiron 14 oferă valoare impresionantă pentru intervalul de preţ în care se încadrează: performanţa solidă se îmbină cu un 
design robust şi rafinat.

Procesor şi procesor grafic diferite, dar aceeaşi valoare impresionantă, aceleaşi performanţe şi acelaşi design.

•	 Tehnologia celor mai noi procesoare din a doua generaţie:  
până la procesoare Intel Core i5 

•	 Afişaj cu ecran HD (1.366 x 768) lat de 14 inchi, cu LED-uri şi 
cameră Web

•	 Cip grafic Intel HD 3000 (procesor Core i), cip grafic Intel HD sau 
placă grafică AMD Radeon HD 6470 separată, de 1 GB (plăci grafice 
comutabile)

•	 Memorie DDR3 de până la 4 GB, la 1.333 MHz

•	 Hard disk cu o capacitate de până la 640 GB

•	 Unitate optică DVD+/-RW internă

•	 Finisaj colorat (negru obsidian sau roşu măr) de calitate superioară, 
care se continuă în interior, pe suportul pentru mâini şi pe touchpad 

•	 Designul rafinat, mai subţire, de calitate superioară, include o tastatură 

de tip chiclet, cu un touchpad cu posibilitate de utilizare a gesturilor, 

pentru mai mult confort în timpul interacţiunii 

•	 Baterie Li-Ion cu şase elemente, inclusă în mod implicit

•	 Software-ul Dell Stage oferă acces şi administrare printr-un singur clic 

pentru fotografiile, materialele video, fişierele audio, cărţile în format 

electronic şi pentru alte conţinuturi ale clienţilor dvs.

•	 Sistem de operare până la Windows 7 Home Premium original

•	 2,2 kg cu baterie cu şase elemente

•	 Înălţimea sistemului: 34,7 mm

EOL – jumătatea lunii iulie 2012

Toate cele trei variante dispun de:

•	 afişaj HD cu ecran lat de 15,6 inchi, cu LED-uri şi cameră Web;

•	 memorie DDR3 de până la 6 GB, la 1.333 MHz;

•	 Hard disk cu o capacitate de până la 640 GB

•	 Finisaj colorat (negru obsidian sau roşu măr) de calitate superioară, 

care se continuă în interior, pe suportul pentru mâini şi pe touchpad

•	 sistem de operare până la Windows 7 Home Premium original.

EOL – jumătatea lunii iulie 2012

Inspiron 15 (N5040/N5050):

•	 tehnologia procesoarelor Intel Celeron®, Pentium® dual-core, Core i3 

şi Core i5;

•	 cip grafic Intel HD sau cip grafic Intel HD 3000.

Inspiron M5040:

•	 tehnologia procesoarelor AMD C-60 dual-core sau 

AMD E-450 dual-core ;

•	 până la placă grafică AMD Radeon HD 6320, din clasa plăcilor grafice 

separate.
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Desktopurile Inspiron

Inspiron 660 Inspiron 660s

•	 Cip grafic integrat Intel HD

•	 NVIDIA GeForce 620, cu memorie de DDR3 de 1 GB* (ML117, 

porturi DVI şi HDMI)

•	 Procesor Intel Core i3-2120 din a doua generaţie

•	 Procesor Intel Pentium G630

•	 Procesor Intel Celeron G460

•	 Memorie DDR3 între 2 şi 8 GB*, la 1.600 MHz

•	 Două sloturi pentru hard diskuri SATA de 3,5 inchi, la 7.200 rpm – 

cu următoarele variante de capacitate: 500 GB*, 1*, 2 TB* 

•	 În spate: patru porturi USB 3.0 + două porturi USB 2.0 + HDMI + 

VGA + RJ-45 (10/100/1000 Ethernet) + trei porturi audio

•	 În faţă: două porturi USB 2.0 + cititor de carduri de stocare 8 în 1 + 

port pentru microfon/căşti 

•	 Placă wireless Dell (DW1506), 1x1, 802.11 b/g/n

•	 Placă combo wireless Dell Intel Centrino N 2230, 2x2, 802.11 b/g/n + 

Bluetooth 4.0 

•	 Sistem de operare Windows 7 (Home Basic, Premium sau 

Professional) original

•	 Cip grafic integrat Intel HD

•	 Nvidia GeForce 620, cu memorie de DDR3 de 1 GB* (ML117, 

porturi DVI şi HDMI)

•	 Procesor Intel Core i5-3450S din a treia generaţie

•	 Procesor Intel Core i5-3330S din a treia generaţie

•	 Procesor Intel Core i3-2120 din a doua generaţie

•	 Procesor Intel Pentium G630

•	 Procesor Intel Celeron G460

•	 Memorie DDR3 între 2 şi 8 GB*, la 1.600 MHz 

•	 Un slot pentru hard disk SATA de 3,5 inchi, la 7.200 rpm – cu 

următoarele variante de capacitate: 500 GB*, 1*, 2 TB* 

•	 În spate: două porturi USB 3.0 + patru porturi USB 2.0 + HDMI + 

VGA + RJ-45 (10/100/1000 Ethernet) + trei porturi audio

•	 În faţă: două porturi USB 2.0 + cititor de carduri de stocare 8 în 1 + 

port pentru microfon/căşti 

•	 Placă wireless Dell (DW1506), 1x1, 802.11 b/g/n

•	 Placă combo wireless Dell Intel Centrino N 2230, 2x2, 802.11 b/g/n + 

Bluetooth 4.0 

•	 Sistem de operare Windows 7 (Home Basic, Premium sau 

Professional) original

Inspiron 660 Inspiron 660s



Inspiron One 2320 
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Inspiron One 2320
Un PC multifuncţional performant. Sunete şi imagini simple şi elegante. 
Proiectat pentru a oferi rezultate. Creat pentru divertisment.

Inspiron One 2320

•	 Până la procesor Intel Core i7 (Sandy Bridge)

•	 23 inchi, cu afişaj Full HD (1.920 x 1.080), cu cameră Web HD

•	 Până la placă grafică NVIDIA GeForce GT 525M

•	 Memorie DDR3 de până la 8 GB

•	 Unitate de stocare SATA de 3,5 inchi, cu capacitate de până la 2 TB

•	 Cadru frontal subţire şi strălucitor, suport turnat

•	 Boxe marca JBL

•	 Numărul mare de porturi asigură conectivitate pe scară largă

•	 Dimensiunea şi designul îl transformă în dispozitivul ideal pentru 
activităţi comune

EOL: septembrie/octombrie 2012

Atunci când se află acasă, utilizatorii caută adesea metode simple şi elegante de a comunica şi a se distra. Exact ceea ce le 
oferă Inspiron One 2320. Acest PC multifuncţional elegant şi distins asigură acces simplu şi intuitiv la conţinuturile pe care 
clienţii dvs. doresc să le distribuie. 

Datorită afişajului Full HD de 23 inchi, montat pe suport, Inspiron One 2320 este ideal pentru momentele de relaxare 
petrecute cu familia, urmărind conţinuturi şi distrându-vă. Iar ecranul tactil cu atingeri multiple opţional simplifică şi mai mult 
interacţiunea. Cu o cameră Web HD integrată, capacitate foarte mare de stocare şi funcţii mai bune ale software-ului Stage, 
acest laptop este exact ceea ce le trebuie utilizatorilor pregătiţi şi stilaţi.
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Dell XPS
Totul. Şi mai mult. 
Noul Dell XPS 13 Ultrabook. 

Fiind ultraportabil, acesta este un ultrabook de 13,3 inchi, care prezintă 
un ecran fără cadru, un afişaj aproape fără limite, durată de funcţionare 
a bateriei de opt ore şi un finisaj executat cu precizie. Beneficiind de 
tehnologii inovatoare, acesta asigură o experienţă generală de utilizare 
fantastică şi toată lumea îl adoră.
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XPS 13 

Factorul de formă se dovedeşte a fi un argument semnificativ 
pentru vânzare: alte laptopuri de 13,3 inchi oferă o zonă de 
vizualizare de aceeaşi dimensiune, dar ocupă o suprafaţă cu 
până la 15 % mai mare. Iar datorită bazei din material compozit 
pe bază de fibră de carbon şi cadrului din aluminiu, acest 
ultrabook este deopotrivă uşor şi extrem de rezistent. 

Pe scurt, XPS 13 este un dispozitiv rezistent şi performant, 
într‑un pachet elegant şi foarte subţire.

•	 Laptop	extrem	de	subţire	(6	–	18	mm);	greutatea	începe	de	la	1,36	kg

•	 	Aluminiu	prelucrat	cu	atenţie,	cu	o	bază	din	material	compozit	pe	bază	

de fibră de carbon

•	 Procesoare	Intel	Core	i5-2467M	şi	i7-2637M	opţionale

•	 	Afişaj	WLED	HD	(1.366	x	768)	de	13,3	inchi	(33,8	cm),	cu	luminozitate	de	

300	niţi,	la	720p;	sticlă	Gorilla® consolidată, fără cadru

•	 Cip	grafic	Intel	HD	3000

•	 Memorie	SDRAM	DDR3	de	4	GB,	la	1.333	MHz

•	 Unităţi	SSD	de	128	sau	256	GB	opţionale

•	 	Tastatură	de	dimensiune	standard,	cu	retroiluminare;	touchpad	cu	

buton, integrat în sticlă, care acceptă gesturi multiple
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Dell XPS
Acum mai mult ca niciodată, gama de laptopuri XPS le oferă clienţilor creativi 
exigenţi performanţa de care au nevoie. 

XPS 14 şi XPS 15 asigură performanţe la un nivel cu totul nou. Modelul XPS 14 
se remarcă prin durata de funcţionare a bateriei egală cu întreaga zi, iar 
modelul XPS 15 cu ecran mare se remarcă prin detaliile vizuale uluitoare.

Putere şi stil. Rezistenţă şi creativitate. Conectivitate şi capacitate de stocare 
îmbinate cu portabilitate. Şi toate acestea sunt incluse cu precizie în laptopurile 
elegante, subţiri şi funcţionale XPS 14 şi XPS 15.
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XPS 14 XPS 15

Laptopurile Dell XPS

Fiind proiectat să reziste, modelul XPS 14 prezintă  
o durată de funcţionare a bateriei care le conferă 
libertate clienţilor ocupaţi 

Propria dvs. pânză digitală. Distraţi-vă şi fiţi creativi în Full 
HD adoptând laptopul Dell XPS 15

•	 Lucraţi toată ziua sau toată noaptea datorită duratei de 
funcţionare de 11 ore a bateriei.

•	 Două versiuni:

•	  Intel Ultrabook – performanţă pentru care nu este nevoie să 
aşteptaţi

•	  Funcţia integrată de bandă largă pentru dispozitive mobile şi 
accesul pe bază de sesiuni cu Dell NetReady le permit clienţilor 
să se conecteze practic oricând şi de oriunde

•	 Placă grafică NVIDIA performantă 

•	 Afişaj HD+ de 14 inchi, cu luminozitate de 400 niţi, într-un factor 
de formă de 13 inchi

•	 Procesoare Intel Core i7 din a treia generaţie 

•	 Memorie SDRAM DDR3 de până la 8 GB, la 1.333 MHz

•	 Hard disk de 500 GB şi senzor de cădere liberă integrat sau 
unitate SSD de până la 512 GB (pentru modelul Ultrabook™ sunt 
disponibile şi alte opţiuni pentru stocare)

•	 Porneşte rapid datorită unităţii SSD şi tehnologiei Rapid Start 

•	 Un instrument performant şi subţire pentru creaţie şi  
divertisment la superlativ

•	 Afişaj Full HD (1.920 x 1.080) de 15,6 inchi cu  
luminozitate ridicată uluitoare (350 niţi)

•	 Procesoare performante până la Core i7 quad-core

•	 Memorie SDRAM DDR3 de până la 16 GB, la 1.600 MHz

•	 Capacitate imensă de stocare cu timp de răspuns superior 
(1 TB + unitate SSD opţională de 512 GB cu tehnologie Rapid 
Start)

•	 Placă grafică NVIDIA performantă 

•	 Unitate Blu-ray™ integrată cu încărcare prin slot, care să asigure 
experienţa de divertisment Full HD (unitate Blu-ray opţională) 

•	 Audio HD cu Waves MaxxAudio 4

•	 Proiectare inteligentă care asigură rezistenţă şi experienţă  
generală superioară

Seria	Thin	&	Powerful	(Subţiri	şi	performante)

XPS 14 XPS 15
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Dell XPS 8500



Desktopurile Dell XPS

Dell XPS 8500 

XPS 8500 este conceput pentru a le oferi clienţilor un 
impact multimedia de cea mai bună calitate, oferind soluţii 
grafice de înaltă performanţă, spaţiu de stocare de 3 TB 
pe un singur hard disk, conectivitate USB 3.0 integrată, 
Windows 7 original, până la 16 GB de memorie DDR3 
la 1.600 MHz şi o putere de procesare grafică dedicată 
de 225 W.

•	 Performanţă şi compatibilitate pentru viitor oferite de procesoarele 

Intel Core i7

•	 Plăci grafice cu capacitate 3D şi performante, de până la 225 W 

•	 Memorie DDR3 de până la 16 GB, la 1.600 MHz, şi patru sloturi 

DIMM pentru capacitate de upgrade

•	 Acceptă până la trei hard diskuri

•	 Unitate SSD mSATA de 32 GB opţională, cu tehnologie Intel Smart 

Response (SRT)

•	 Unitate SSD mSATA de 256 GB opţională, ca unitate de stocare 

principală

•	 Unitate Blu-Ray Disc opţională

•	 Tehnologie USB 3.0 integrată: viteze de transfer al datelor de până 

la 10 ori mai mari comparativ cu USB 2.0

•	 HDMI şi cititor de carduri de stocare 19 în 1 incluse în versiunea 

standard

19

Dell XPS 8500
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XPS One 27



Desktopurile Dell XPS

XPS One 27

În spatele fiecărei idei măreţe se află un computer 
extraordinar. XPS One 27 este construit pentru persoanele 
creative 

•	 Afişaj Quad HD impresionant, de 27 inchi, cu o rezoluţie de 
2.560 x 1.440

•	 Procesoare Intel Core i5 şi i7 din a treia generaţie

•	 Placă grafică NVIDIA GeForce GT 640M de înaltă performanţă, cu 
memorie DDR5 de 2 GB

•	 Unităţi SSD mSATA

•	 Sunet WaveMaxx Audio 4

•	 Memorie DDR3 dual channel de până la 8 GB, la 1.600 MHz

•	 Hard disk cu capacitate de până la 2 TB  

 
 
 

•	 Cameră Web Full HD în versiunea standard

•	 Compatibilitate cu USB 3.0

•	 Design subţire, suplu şi compact

21

XPS One 27
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Alienware: 
jocuri de pe o 
altă planetă...

Cele mai puternice laptopuri pentru jocuri din univers, care 
le conferă clienţilor dvs. libertatea de a juca orice, de oriunde. 
Aceste maşini sunt suficient de puternice pentru a face faţă celor 
mai noi jocuri şi pentru a redefini capacităţile în materie de jocuri 
ale computerelor din clasa lor.
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Laptopurile Alienware

Alienware	M14x

Triumful nu cunoaşte limite cu puterea laptopului 
Alienware M14x. Fiind creat pentru amatorii de jocuri care 
caută performanţele specifice notebookurilor mai mari 
de 15 inchi, dar au nevoie de mai multă mobilitate, acest 
laptop oferă o performanţă brută impresionantă

•	 Procesoare Intel Ivy Bridge

•	 Până la Intel Core i7-3820QM, cu tehnologie Intel Turbo Boost 2.0

•	 Plăci grafice de până la NVIDIA GT650M cu memorie GDDR5 de 2 

GB şi tehnologie Optimus, concepute pentru a oferi performanţă 

grafică superioară în funcţie de necesităţi – cel mai avansat 

procesor grafic din seria 600 dintr-un factor de formă de 14 inchi

•	 Afişaj LCD WLED HD (1.366 x 768) inclus în versiunea standard 

•	 Memorie DDR3 de până la 16 GB, la 1.600 MHz

•	 Creative® Sound Blaster® Recon 3Di 

•	 Acceptă monitoare externe 3D, la 120 Hz

•	 Trackpad cu acţionare prin gesturi/atingeri multiple

•	 Unitate DVD±R/RW (unitate Blu-ray opţională)

•	 Tastatură RGB multicoloră, cu patru zone şi retroiluminare

•	 Iluminare AlienFX 

•	 Cameră Web HD cu două microfoane digitale

•	 Cântăreşte mai puţin de 2,95 kg, cu o baterie cu opt elemente

Alienware M14x
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Alienware	M17x Alienware	M18x

Alienware M17x

Victoria nu a părut niciodată atât de reală. Cu procesoare 
Intel Ivy Bridge, noi opţiuni grafice şi memorie extrem de 
performantă, descoperiţi triumful la rezoluţia HD  
şi cu sunetul surround THX 3D oferite de modelul M17x

•	 Până la Intel Core i7-3820QM 

•	 Până la placă grafică NVIDIA GTX 675M SLI cu memorie GDDR5 

de 2 GB 

•	 Memorie DDR3 de până la 32 GB, la 1.600 MHz 

•	 Creative Sound Blaster Recon 3Di cu software 

THX® TruStudio™ Pro 

•	 Afişaj LCD WLED WideHD+ (1.600 x 900), de 17,3 inchi 

•	 Afişaj LCD WLED FHD (1.920 x 1.080) lat, de 17,3 inchi, la 120 Hz, cu 

pachet 3D 

•	 Acceptă monitoare externe 3D, la 120 Hz 

•	 Opţiune pentru două hard diskuri dispuse în configuraţii RAID0 şi 

RAID1, unitate de stocare mSATA şi unităţi de memorare în cache 

opţionale 

•	 Tastatură RGB multicoloră, cu patru zone şi retroiluminare 

•	 Bluetooth 4.0 

•	 Iluminare AlienFX 

•	 Cameră Web Full HD cu două microfoane digitale 

•	 DVD-RW sau Blu-ray 

•	 Porturi HDMI-IN şi LAN

Alienware M18x

Onoare învingătorilor! Ieşiţi învingător din orice bătălie 
cu ajutorul laptopului M18x. Fiind produsul reprezentativ 
din gama de laptopuri pentru jocuri Alienware, acest 
sistem este conceput pentru amatorii de jocuri care caută 
cea mai captivantă experienţă a jocurilor pe dispozitive 
mobile

•	 Până la Intel Core i7-3920XM

•	 Pune la dispoziţie o putere de procesare grafică mobilă de până la 
200 W

•	 Memorie DDR3 de până la 32 GB, la 1.600 MHz (este disponibilă şi 
memorie la 1.866 MHz)

•	 Creative Sound Blaster Recon 3Di cu software THX TruStudio Pro – 
iar boxele beneficiază de sonorizare asigurată de Klipsch

•	 Afişaj LCD FHD (1080p) (1.920 x 1.080) lat, cu retroiluminare cu 
WLED-uri, de 18,4 inchi – afişaj performant ce rivalizează cu 
afişajul multor desktopuri

•	 Acceptă monitoare externe 3D, la 120 Hz

•	 Primul laptop Alienware care oferă trei hard diskuri cu 
configuraţii RAID

•	 Unitate de stocare mSATA şi unităţi de memorare în cache 
opţionale

•	 Tastatură RGB multicoloră, cu patru zone şi retroiluminare

•	 Cinci taste programabile de către utilizator

•	 Iluminare AlienFX

•	 Cameră Web Full HD cu două microfoane digitale

•	 Portul HDMI-IN permite conectarea dispozitivelor HD (cum ar 
fi consolele de jocuri sau playerele Blu-ray) la ecranul şi boxele 
laptopului M18x 
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Desktopurile Alienware
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Alienware X51 este un PC de tip desktop comod, cu factor 
de formă redus (SFF), creat pentru a asigura performanţă 
în jocurile rulate la rezoluţie HD de 1080p, în orice tip de 
locuinţă. Alienware X51 se adresează unei categorii largi de 
utilizatori, de la jucătorul tânăr plin de aspiraţii şi până la 
noul proprietar de apartament care are nevoie de o soluţie 
compactă. Opţiunile de upgrade integral al sistemului fac 
din modelul X51 o alternativă extraordinară pentru cei care 
doresc să înveţe să integreze singuri computere.

Oferind o experienţă captivantă a jocurilor de la 
distanţe de 0,6, 1,5 şi 3 m şi ocupând un spaţiu restrâns, 
Alienware X51 încape în aproape orice spaţiu rezidenţial, în 
poziţie verticală sau orizontală.

Puternic:

•	 acceptă plăci grafice pentru desktop cu un consum de până la 150 W;

•	 acceptă procesoare Intel Core i din a doua şi a treia generaţie.

Personalizabil:

•	 utilizează procesoare, plăci grafice, memorie şi hard diskuri din 

clasa desktopurilor;

•	 include software-ul Alienware Command Center;

•	 acceptă tehnologia AlienFX de iluminare a sistemului.

Captivant:

•	 asigură o experienţă de joc la o rezoluţie HD de 1080p;

•	 compatibil cu 3DTV şi jocuri 3D prin conectorul HDMI 1.4;

•	 experienţă excepţională de utilizare de la distanţe de 0,6, 1,5 sau 3 m.

•	 Chipset Intel H61

•	 Procesoare Intel dual-core şi quad-core opţionale – până la Core i7 

3770 (la 3,4 GHz, cu memorie cache de 8 MB)

•	 Memorie DDR3 standard de 4 GB cu posibilitate de upgrade 

la memorie DDR3 dual channel (2 module DIMM) de 16 GB, la 

1.600 MHz

•	 Până la placă grafică NVIDIA GeForce GTX 555 cu memorie de 1 GB

•	 Sistem audio 7.1 integrat cu THX TruStudio PC (standard)

•	 Hard diskuri opţionale de 1 şi 2 TB

•	 Sistem de iluminare AlienFX personalizabil 

Alienware X51
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Viteză ameţitoare, grafică uluitoare, afişaje multiple 
captivante şi multe alte avantaje. Laptopul Alienware 
Aurora le oferă clienţilor o gamă de şasiuri standard 
sau ALX, precum şi o serie de opţiuni de calitate pentru 
procesor, placă grafică şi memorie. Acesta este conceput 
pentru clienţii care trăiesc pentru jocuri – care îndrăgesc 
experienţele captivante şi suprasenzoriale, care doresc să 
se joace şi, evident, să câştige! 

Alienware Aurora este cel mai performant PC MicroATX, 
care vă oferă puterea de a rula cele mai solicitante jocuri 
pentru PC-uri în modul 3D Full HD. Întrucât toate efectele 
pentru textură, geometrie şi lumină sunt optimizate, 
acesta oferă cea mai realistă şi mai captivantă experienţă 
grafică pe care o pot găsi clienţii dvs.

•	 Comenzi pentru iluminare AlienFX 

•	 Chipset Intel X79 cu sistem BIOS deblocat pentru supratactare

•	 Procesoare SNB-E cu şase nuclee

•	 Tehnologie de răcire cu lichid pentru procesoare, inclusă în 

versiunea standard

•	 Sursă de alimentare de 875 W pentru plăci grafice de înaltă 

performanţă în configuraţie SLI/CrossFireX 

•	 Gestionare termică avansată 

•	 Două sloturi PCIe x16 (Gen 3)

•	 Acceptă o singură placă grafică şi plăci grafice NVIDIA în 

configuraţie SLI 

•	 Memorie quad channel de până la 2.133 MHz

•	 USB 3.0

•	 SATA 3 şi SATA 2

•	 Ventilare activă (opţional)

•	 Acceptă până la patru hard diskuri, inclusiv configuraţii RAID 0 şi 

RAID 1 Iluminare AlienFX

Alienware Aurora
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„Create pentru 
cerinţele de bază 
ale întreprinderilor 
şi nu numai”.

Notebookurile şi desktopurile Vostro sunt create pentru cerinţele 
întreprinderilor care au idei măreţe. Sistemele Vostro sunt uşor de 
configurat, simplu de utilizat, extrem de productive şi sunt însoţite de 
serviciul Dell ProSupport™ premiat, totul la un preţ rezonabil. 
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Vostro 2520

Laptopurile Vostro

Prezentând o construcţie de calitate şi un stil inteligent, Vostro 2520 reprezintă o soluţie de calcul accesibilă, pentru 
întreprinderi. Un sistem cu raport preţ-performanţă excepţional destinat cerinţelor dvs. zilnice de calcul mobil.

•	 Până la procesoare din a treia generaţie

•	 Hard disk SATA cu capacitate de până la 1 TB, la 5.400 rpm

•	 Software Dell Webcam Central şi posibilitatea organizării de videoconferinţe

•	 Sistem audio îmbunătăţit pentru o experienţă superioară de conectare şi de divertisment: două boxe integrate (două a câte 2 W)

•	 Cameră HD de 1 MP integrată, cu microfoane

•	 Trei porturi USB şi porturi HDMI şi VGA

•	 Tastatură de dimensiune standard de tip chiclet, rezistentă la vărsarea de lichide

•	 Software Waves® MaxxVoice Pro fără egal în clasa sa, care măreşte claritatea sunetului

•	 Conectivitate wireless cu tehnologii Wi-Fi şi Bluetooth® 4.0 integrate (opţional)

•	 Compatibilitate cu Windows 8

Vostro 2520
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Vostro 3360

Fiind creat pentru cerinţele de bază ale întreprinderilor şi 
nu numai, Vostro 3360 este un notebook de 13 inchi de 
uz general pentru întreprinderi,care oferă portabilitate şi 
performanţă extraordinare pentru „nomazii profesionişti”

•	 Procesoare de până la Intel Core din a treia generaţie

•	 Hard disk SATA cu capacitate de până la 500 GB, la 5.400 rpm

•	 Cip grafic integrat Intel HD

•	 Afişaj antireflex cu LED-uri, cu ecran lat de 13,3 inchi, de înaltă 
definiţie (1.366 x 768)

•	 Windows® 7 (Home Basic, Home Premium sau Professional) original

•	 Cameră HD integrată cu microfoane matriceale şi Waves® 
MaxxVoice Pro

•	 Soluţie mobilă cu capacitate mare de conectare, care dispune de 
tehnologii de bandă largă pentru dispozitive mobile 3G sau 4G 
(numai în SUA)

•	 Timpul de încărcare a sistemului de operare este foarte mic datorită 
modului de veghe asigurat de tehnologia Intel Rapid Start (rămâneţi 
conectat în permanenţă)

•	 Software digitalPersona pentru criptare, cititor de amprente, 
încuietoare antifurt

•	 Cea mai bună asistenţă IT (Pro Support şi protecţia împotriva 

deteriorărilor accidentale)

Vostro 3460

Oferind performanţă şi mobilitate extraordinare pentru 
lucrătorii specialişti, Vostro 3460 este un notebook de 
14 inchi de uz general pentru întreprinderi mici

•	 Procesoare de până la Intel Core din a treia generaţie

•	 Hard disk SATA cu capacitate de până la 1 TB, la 5.400 rpm

•	 Până la procesor i7 quad-core din a treia generaţie

•	 Cip grafic integrat Intel HD

•	 Afişaj antireflex cu LED-uri, cu ecran lat de 14 inchi, de înaltă 
definiţie (1.366 x 768)

•	 Windows® 7 (Home Basic, Home Premium sau Professional) 
original

•	 Cameră HD integrată (720p) cu microfoane matriceale şi Waves 
MaxxVoice Pro

•	 Timpul de încărcare a sistemului de operare este foarte mic 
datorită modului de veghe asigurat de tehnologia Intel Rapid Start 
(rămâneţi conectat în permanenţă)

•	 Durată extinsă de funcţionare a bateriei, cu peste 600 de încărcări 
ale bateriei (de două ori mai multe faţă de generaţia anterioară)

•	 Cea mai bună asistenţă IT (Pro Support şi protecţia împotriva 
deteriorărilor accidentale)

Vostro 3560

•	 Procesoare de până la Intel Core din a treia generaţie

•	 Hard disk SATA cu capacitate de până la 1 TB, la 5.400 rpm

•	 Până la procesor i7 quad-core din a treia generaţie

•	 Cip grafic integrat Intel HD

•	 Afişaj antireflex cu LED-uri, cu ecran lat de 15,6 inchi, de înaltă 
definiţie (1.366 x 768)

•	 15,6 inchi FULL HD [1.920 x 1.080] (disponibil în anumite regiuni)

•	 Windows® 7 (Home Basic, Home Premium sau Professional) original 
Unitate combo DVD+/-RW 8X şi Blu-ray

•	 Cameră HD integrată (720p) cu microfoane matriceale şi 
Waves MaxxVoice Pro

•	  Timpul de încărcare a sistemului de operare este foarte mic datorită 
modului de veghe asigurat de tehnologia Intel Rapid Start (rămâneţi 
conectat în permanenţă)

•	 Durată extinsă de funcţionare a bateriei, cu peste 600 de încărcări ale 
bateriei (de două ori mai multe faţă de generaţia anterioară)

•	 Ecran FHD cu placă grafică separată performantă

•	 Cea mai bună asistenţă IT (Pro Support şi protecţia împotriva 
deteriorărilor accidentale)

Vostro 3560 este un notebook de 15 inchi de uz general pentru întreprinderi mici, care oferă portabilitate şi performanţă 
extraordinare pentru „nomazii profesionişti”.
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Desktopurile Vostro
Oferă o serie de caracteristici integrate de securitate şi asistenţă, la care se 
adaugă soluţiile de calcul configurate, pregătite pentru utilizare imediată. 

Vostro 260

•	 Procesoare Intel® Core i din a doua generaţie cu tehnologie 
Turbo Boost™ 2.0.

•	 Memorie DDR3 de până la 6 GB, la 1.333 MHz

•	 Capacitate de stocare pe hard disk de până la 500 GB

•	 Opt porturi USB accesibile din exterior, incluse în versiunea standard

•	 Cip grafic integrat Intel HD

•	 Trei conectori pe panoul din spate pentru linie intrare, linie ieşire, 
intrare microfon, doi conectori pe panoul din faţă pentru  
ieşire căşti şi intrare microfon

•	 Unitate DVD-ROM 16X

O soluţie pentru întreprinderi fiabilă, de valoare, pentru productivitate zilnică, creată pentru a rezista. Cea mai nouă 
tehnologie Intel asigură performanţă, iar cipul grafic Intel HD şi efectele vizuale integrate asigură performanţă grafică 
îmbunătăţită.

Vostro 470

•	 Tehnologie de procesoare până la Intel din a treia generaţie

•	 Memorie DDR3 rapidă (1.600 MHz) de până la 32 GB 

•	 Capacitate de stocare de până la 3 TB, prin intermediul a două sloturi 
de unităţi de 3,5 inchi cu rol de ugrade şi al unui slot mSATA pentru 
conectare de unităţi SSD, care permit încărcarea rapidă a sistemului 
de operare

•	 Placă grafică opţională ATI® Radeon™ HD 7570, AMD Radeon™ 
HD 7770 cu memorie DDR5 de 2 GB sau NVIDIA® GeForce GT 640 
cu memorie de 1 GB

•	 Patru porturi USB 3.0 incluse în versiunea standard

Dell Vostro 470 tratează cu seriozitate necesităţile micilor întreprinderi. Cu o tehnologie de procesor de ultimă oră de 
la Intel, acest model este proiectat pentru utilizatorii profesionişti şi pretenţioşi din întreprinderile mici, care caută stil şi 
performanţă la un preţ pe care şi-l pot permite.

Vostro 470
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Vostro 470
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Colecţia de genţi de transport Stil de viaţă
Ajutaţi-vă clienţii să călătorească cu stil. Aceste genţi şi huse au fost create pentru a fi 
observate şi admirate!

Husele noastre colorate pentru laptopuri, de 15,6 inchi, care 
nu permit stropirea, sunt confecţionate din neopren uşor, cu 
grosimea de 3 mm, şi protejează laptopurile împotriva zgârieturilor 
şi şocurilor. Le puteţi utiliza pentru a proteja dispozitivele acasă 
sau atunci când le transportaţi într-o altă geantă. Acestea au 
un fermoar ascuns pentru un plus de impermeabilitate şi sunt 

disponibile în patru culori: negru, roz, roşu şi albastru.

Huse pentru laptop

Accesorii

Rucsac	de	15,6	
inchi din colecţia 
Lejer	de	la	Dell

Geantă	de	umăr	de	15,6	inchi	
din	colecţia	Lejer	de	la	Dell

Servietă de 15,6 
inchi din colecţia 
Lejer	de	la	Dell

Servietă de 17,3 inchi din 
colecţia	Lejer	de	la	Dell

Rucsac	de	17,3	inchi	 
din colecţia Dinamic 
de la Dell

Geantă	de	umăr	de	
17,3 inchi din colecţia 
Dinamic de la Dell

Tuturor ne place să pornim de la un 
lucru extraordinar şi să îl facem al nostru. 
Accesoriile Dell le permit clienţilor noştri să 
îşi personalizeze echipamentele hardware 
pentru a adăuga funcţii sau pur şi simplu 
pentru a-şi exprima personalitatea.

Periferice, monitoare, genţi, huse, capace - 
toate sunt atractive şi pe toate le găsiţi aici. 
Nu degeaba sunt populare!

Pentru utilizatorii din companii, 

este disponibilă husa Dell 

Adventure de 14 inchi elegantă, 

cu un finisaj negru elegant.

Colecţia Lejer

Aceste genţi de laptop sunt perfecte atât pentru clienţii din 
segmentul Consumatori, cât şi pentru profesioniştii din companii. 
Fiind diferite din punctul de vedere al stilului, dar având un preţ 
competitiv, acestea vor fi cu siguranţă pe placul utilizatorilor de 
laptopuri Inspiron de pretutindeni.

Printre opţiuni, se numără:

•	 rucsacul de 15,6 inchi din colecţia Lejer;

•	 geanta de umăr de 15,6 inchi din colecţia Lejer;

•	 servieta de 15,6 inchi din colecţia Lejer;

•	 husa de 17,3 inchi din colecţia Lejer.

Colecţia Dinamic

Genţile de laptop din colecţia Dinamic sunt potrivite pentru 
persoanele sportive, care preferă activităţile în aer liber. Designul 
inovator şi elegant se îmbină cu rezistenţa pentru a conferi acestei 

colecţii o veritabilă senzaţie de portabilitate.

Printre opţiuni, se numără:

•	 rucsacul de 17,3 inchi din colecţia Dinamic;

•	 husa de ploaie pliabilă pentru ruscac;

•	 buzunarul pentru ochelarii de soare aplicat pe rucsac;

•	 geanta de umăr de 17,3 inchi din colecţia Dinamic de la Dell.
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Mouse Alienware TactX® 
•	 Motor laser de 5.000 dpi

•	 Schimbare a valorii DPI în timpul 

utilizării unui program

•	 Sistem exclusiv de iluminat 

AlienFX personalizabil

•	 Profiluri şi butoane definite de 

utilizator

•	 Derulare pe verticală şi pe orizontală

Periferice Alienware
Alienware oferă experienţe supreme prin jocuri captivante – iar aceste extensii 
multimedia vă vor amplifica simţurile în moduri inimaginabile!

Căşti pentru 
sunet surround 
Alienware TactX

•	 Microfon retractabil

•	 Conectori placaţi cu aur 

pentru un plus de fidelitate

•	 Optimizate pentru sunetele 

din jocuri

•	 Design cu trei componente 

pentru comoditate

Tastatură pentru jocuri Alienware Enhanced TactX
•	 Tastatură de dimensiune standard, cu taste macro personalizabile

•	 Sistem exclusiv de iluminat AlienFX personalizabil,  

cu 20 de culori 

•	 Număr nelimitat de profiluri de utilizator

•	 Butoane multimedia uşor de accesat 

•	 Suport detaşabil pentru mâini

Monitor AW2310 Alienware OptX® 
•	 Monitor 3D de 23 inchi, 1.920 x 1.080, cu un 

raport de aspect de 16:9

•	 Unghi de vizualizare de 160 °, cu suprafaţă 

antireflex a ecranului

•	 Conectivitate USB: patru porturi

•	 Suport cu înălţime reglabilă

•	 Comenzi tactile capacitive
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Periferice

Cu	tastatura	şi	mouse-ul	wireless	Dell	KM632,	clienţii	pot	să	lucreze	sau	să	se	relaxeze	şi	
în acelaşi timp să stea la distanţă de laptop.

Tastatura	rezistentă	la	vărsarea	lichidelor	include	taste	multimedia	integrate	pentru	
controlarea de la distanţă a volumului, a dezactivării sunetului, a redării/întreruperii şi a 
derulării înainte sau înapoi, în timp ce mouse‑ul, care prezintă un finisaj similar, negru 
mat	cu	ornamente	strălucitoare,	dispune	de	un	senzor	optic	de	urmărire,	cu	LED,	şi	o	
rotiţă de defilare.

Oferiţi-le clienţilor dvs. multe dispozitive pe care să le conecteze! Seria noastră 
de periferice include unităţi optice externe, unităţi combo cu tastatură şi set 
de birou şi game variate de mouse-uri, boxe pentru PC şi linii de sunet. Să nu 
lăsăm niciun port USB liber…
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Boxele integrate ale laptopurilor noastre se descurcă de minune, dar acest sistem extern 
de boxe multimedia însufleţeşte cu adevărat filmele, melodiile, materialele video şi 
jocurile,	având	o	putere	sonoră	totală	impresionantă	de	33	W.	Numit	AY410,	sistemul	
de boxe are un subwoofer care oferă sunete joase bogate şi profunde, iar caseta de 
comandă separată asigură un plus de confort pentru clienţi.
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Monitoare
Înclinare? Rotire? Unghiuri largi de vizualizare? Boxe stereo? Carcase ultrasubţiri?  
O gamă de opţiuni pentru dimensiunea ecranului, rezoluţie şi conectivitate? Seria 
noastră de monitoare pentru acasă sau biroul de acasă le oferă clienţilor atât de multe 
opţiuni!

Monitoarele IN1930m şi 
IN2030M cu LED-uri
•	 Dimensiune a ecranului de 

18,5/20 inchi, cu un raport de 

aspect de 16:9

•	 Rezoluţie de 1.366 x 768/1.600 x 900 

•	 Unghi de vizualizare la 160/170 °, 

cu suprafaţă antireflex a ecranului

•	 Retroiluminare cu LED-uri

•	 Reglare prin înclinare

•	 Comenzi prin butoane tactile

Monitoare cu rezoluţie Full HD, cu 
LED-uri – ST2220L, 2320L, 2420L

•	 Dimensiune a ecranului de 21,5/23/24 inchi, 

cu un raport de aspect de 16:9

•	 Rezoluţie de 1.920 x 1.080

•	 Unghi de vizualizare  

la 160/170 °, cu suprafaţă  

antireflex a ecranului

•	 Retroiluminare cu  

LED-uri

•	 Reglare prin înclinare

•	 Comenzi prin butoane tactile

ST2220T

•	 Ecran de 21,5 inchi cu atingeri multiple, cu un raport de 

aspect de 16:9

•	 Rezoluţie de 1.920 x 1.080

•	 Unghi de vizualizare de 178/178 °

•	 Boxe stereo

•	 Înclinare în mai multe poziţii

•	 Comenzi prin butoane tactile

Monitoarele S2230MX, S2330MX ultrasubţiri

•	 Dimensiune a ecranului de 21,5/23 inchi, 

cu un raport de aspect de 16:9

•	 Rezoluţie de 1.920 x 1.080

•	 Unghi de vizualizare de  

160/170 °

•	 Retroiluminare cu LED-uri

•	 Reglare prin înclinare

•	 Comenzi prin  

butoane tactile

•	 Cele mai subţiri  

monitoare pe care  

le-am creat

EOL: septembrie EOL: septembrie

EOL: septembrie 2012
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S2240L

•	 Rezoluţie de 1.920 x 1.080

•	 Luminozitate de 250 niţi

•	 Ecran lat 16:9 de 27 inchi

•	 Cadru subţire

•	 Afişaj fără cadru

•	 VGA, HDMI

•	 Comutare în plan (IPS)

•	 Calificativ ENERGY STAR 6.0

S2440L

•	 Rezoluţie de 1.920 x 1.080

•	 Luminozitate de 250 niţi

•	 Ecran lat 16:9 de 27 inchi

•	 Cadru subţire

•	 Afişaj fără cadru

•	 VGA, HDMI

•	 MVA

•	 Calificativ ENERGY STAR 6.0

S2340L

•	 Rezoluţie de 1.920 x 1.080

•	 Luminozitate de 250 niţi

•	 Ecran lat 16:9 de 27 inchi

•	 Cadru subţire

•	 Afişaj fără cadru

•	 VGA, HDMI

•	 Comutare în plan (IPS)

•	 Calificativ ENERGY STAR 6.0

S2740L

•	 Rezoluţie de 1.920 x 1.080

•	 Luminozitate de 270 niţi

•	 Ecran lat 16:9 de 27 inchi

•	 Cadru subţire

•	 Afişaj fără cadru

•	 VGA, HDMI, DVI (HDCP)

•	 Comutare în plan (IPS)

•	 Calificativ ENERGY STAR 6.0

Data lansării: 

septembrie 2012

Data lansării: 

septembrie 2012

Data lansării: 

septembrie 2012

Data lansării: 

septembrie 2012
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Proiectorul portabil ultramobil M110
•	 Luminozitate: 300 lumeni ANSI

•	 Contrast: 1.000:1

•	 Greutate: 0,4 kg

•	 Boxe de 1 W integrate

Proiectorul mobil 410HD
•	 Luminozitate: 2.000 lumeni ANSI

•	 Contrast: 2.100:1

•	 Greutate: 1,18 kg

•	 Format HD cu raport de aspect de 16:10,  

cu capacităţi 3D

Proiectoare

Proiectoarele noastre portabile pot fi utilizate într-o gamă largă de situaţii 
profesionale şi de divertisment pentru acasă. În plus, aveţi la dispoziţie şi o 
gamă largă de opţiuni de conectivitate.



41

Proiectoarele 1420X/1430X
•	 Luminozitate:  

1420X: 2.700 lumeni ANSI;  

1430X: 3.200 lumeni ANSI

•	 Raport de contrast ridicat de minimum 2.400:1

•	 Boxă de 2 W încorporată

•	 Greutate: 2,6 kg

•	 Lampă uşor de înlocuit, cu durată mare de funcţionare

Proiectorul HD 1610
•	 Luminozitate: 3.500 lumeni ANSI

•	 Contrast: 2.100:1

•	 Greutate: 2,36 kg

•	 Proiectoarele HD şi 3D pot fi administrate 

prin reţea

Proiectoarele 1420X/1430X
•	 Luminozitate:  

1420X: 2.700 lumeni ANSI;  

1430X: 3.200 lumeni ANSI

•	 Raport de contrast ridicat de minimum 2.400:1

•	 Boxă de 2 W încorporată

•	 Greutate: 2,6 kg

•	 Lampă uşor de înlocuit, cu durată mare de funcţionare
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Imprimantele laser Dell

Noi, cei de la Dell, ne mândrim cu faptul că răspundem cerinţelor clienţilor 
noştri, iar imprimantele noastre nu fac excepţie de la această regulă. 
Proiectarea inteligentă, funcţionalitatea ridicată şi timpul de răspuns rapid 
reprezintă încă un mod prin care oferim puterea de a realiza mai multe.

Imprimanta B1160
Perfectă pentru birourile mici şi de acasă, precum şi pentru 

întreprinderile mici

•	 Până la 20 pagini pe minut

•	 Volum de imprimare lunar de 10.000 de pagini

•	 600	x	600	dpi	(rezoluţia	implicită	a	imprimantei);	calitate	a	
imaginii de 1.200 dpi 

•	 Modelul	B1160w	este	o	imprimantă	wireless	cu	tehnologie	
802.11 b/g/n încorporată, care poate fi configurată şi 

partajată rapid într‑o reţea wireless

Imprimanta B1260dn
Performanţă remarcabilă de la o imprimantă laser accesibilă

•	 Până la 28 pagini pe minut

•	 Tehnologie	Ethernet	integrată	şi	caracteristică	de	
imprimare directă de la o serie de dispozitive mobile

•	 Volum de imprimare lunar de 20.000 de pagini

•	 600	x	600	dpi	(rezoluţia	implicită	a	imprimantei);	rezoluţie	
maximă de 1.200 x 1.200 dpi

•	 Fiabilă şi uşor de utilizat şi de întreţinut
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Imprimanta wireless 1350cnw
•	 Imprimantă laser de reţea pentru format A4, mică şi 

compactă

•	 Până	la	15	pagini	A4	pe	minut	(imprimare	monocromă)

•	 Până	la	12	pagini	pe	minut	(imprimare	color)

•	 Volum de imprimare lunar de 30.000 de pagini

•	 600 x 600 dpi 

•	 Lucru	în	reţea	şi	Wi-Fi

Imprimanta color 1250c
•	 Imprimantă laser pentru format A4, mică şi compactă

•	 Până	la	12	pagini	A4	pe	minut	(imprimare	monocromă)

•	 Până	la	10	pagini	pe	minut	(imprimare	color)

•	 Volum de imprimare lunar de 30.000 de pagini

•	 600 x 600 dpi

Imprimanta color laser 
multifuncţională 1355cnw
•	 Imprimantă color laser multifuncţională de reţea 4 în 1, 

mică şi compactă

•	 Imprimaţi, scanaţi, copiaţi şi trimiteţi prin fax

•	 Până	la	15	pagini	A4	pe	minut	(imprimare	monocromă)	

•	 Până	la	12	pagini	pe	minut	(imprimare	color)

•	 Volum de imprimare lunar de 30.000 de pagini

•	 600 x 600 dpi 

•	 Lucru	în	reţea	şi	Wi-Fi

Imprimanta B1265dnf
Perfectă pentru întreprinderile mici şi mijlocii  

cu grupuri de lucru mici

•	 Multifuncţională	-	imprimare,	scanare,	copiere,	trimitere	
prin fax

•	 Tehnologie	Ethernet	integrată	şi	caracteristică	de	
imprimare directă de la o serie de dispozitive mobile

•	 Până la 28 pagini pe minut

•	 Volum de imprimare lunar de 20.000 de pagini

•	 600	x	600	dpi	(rezoluţia	implicită	a	imprimantei);	calitate	a	

imaginii de până la 1.200 dpi 
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