Hyödynnä teknisiä
ratkaisujasi parhaalla
mahdollisella tavalla
Dellin oheislaitteiden
avulla.

Dellin suositeltujen oheislaitteiden
monipuolinen valikoima tuo toimistolla,
kotona tai matkalla käyttöön seuraavat edut:
• Saatavuus kätevästi yhdestä paikasta
• Erinomainen palvelu ja tuki
• Innovatiiviset, palkitut tuotteet ja kumppanit

Dell suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisää laitteiden tehokkuutta
toimistolla

24 tuuman Dell UltraSharp U2414H -näyttö
27 tuuman Dell UltraSharp U2713HM -näyttö

SKU: 860-BBCW

Dellin monipuolisten oheislaitteiden ansiosta voit nauttia
täydellisestä pöytäkoneen käyttöelämyksestä jopa
kannettavia tietokoneita ja taulutietokoneita käytettäessä.

SKU: 210-40661

Dell UltraSharp -näytöt takaavat huippuluokan katseluelämyksen,
erinomaisen käytettävyyden ja liitettävyyden sekä verrattoman
luotettavuuden.
Parannettu tuottavuus

Koe optimaalinen ja miellyttävä
katseluelämys 24 tuuman Dell
P2414H -näytön ansiosta.

Säästä tilaa ja suorita useita tehtäviä
samanaikaisesti käyttämällä kahdelle
näytölle tarkoitettua Dell MDS14
-näyttötelinettä.

Siisti työpöytäsi tyylikkäällä langattomalla
Dell KM632 -näppäimistöllä ja -hiirellä.

Nauti haluamastasi tarkasta ja kirkkaasta
äänestä ilman suuria kaiuttimia ja pitkiä
kaapeleita näyttöön kiinnitetyn Dell
AC511 -USB-äänipalkin ansiosta.

Muodosta USB 3.0 -toimintoa tukevalla
Advanced E-Port II -porttitoistimella
vaivattomasti yhteys näyttöihin ja
laitteisiin, jotta voit hyödyntää kaikkia
pöytäkoneen toimintoja.

Muunna taulutietokoneesi työpöydälläsi
olevaksi tehopakkaukseksi Dellin
pöytätelakan avulla. Yhdistettävissä
näyttöihin, näppäimistöön, hiireen ja
äänilaitteisiin. Taulutietokone ei sisälly
toimitukseen.

SKU: 860-BBBQ

SKU: 482-10011

SKU: 580-18075

SKU: 520-11497

SKU: 452-11419

SKU: 452-BBGC
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Dell suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Tee yhteistyötä ja jaa
Luo, tulosta ja tee toimistolla yhteistyötä
tehokkaasti Dellin oheislaitteiden avulla.

Dell B2375dfw
-monitoimimustavalkotulostin
SKU: 210-ABWM

Dellin mobiililaitekärry
SKU: 210-41514 / 210-41516
(hallittu/hallitsematon)

Dell C2665dnf -monitoimiväritulostin
SKU: 210-ABWL

Hallitse digitaalisia asiakirjoja ja tulosta helposti käyttämällä Dellin edullisia ja joustavia kuvankäsittelyratkaisuja.
Työskentele entistä fiksummin hyödyntämällä digitaalista yhteistyötä pilvessä. Jaa, luo ja tulosta sisältöä helposti pilvestä
Dell Document Hubin kautta.
Voit jopa tulostaa asiakirjoja ja valokuvia Android OS- ja iOS-mobiililaitteista.
Suojaa ja hallitse teknologiainvestointejasi Dellin mobiililaitekärryn avulla. Käytä laitteiden turvalliseen säilytykseen,
lataukseen ja kuljetukseen Dellin mobiililaitekärryjä. Ne helpottavat laitteiden kuljetusta ja jakamista luokkahuoneiden
välillä, ja niiden hyllyt sopivat erikokoisille ratkaisuille. Hallittu kärry tukee etähallintaa ja IT-ratkaisujen päivitystä.

Vuorovaikutteinen yhteistyö

Parannettu suojaus

Näe kokonaiskuva. Vuorovaikutteisia
toimintoja sisältävä Dell S320wi
-projektori tehostaa yhteistyötä.

Kokoontaitettava rakenne helpottaa
Logitech C525 -verkkokameran
kuljettamista ja käyttöä paikkaan
katsomatta.

Suoratoista musiikkia puhelimesta,
taulutietokoneesta tai muista
Bluetooth®-laitteista ja kuule jokainen
vaikuttava yksityiskohta langattoman Dell
AC411 -kaiutinjärjestelmän kautta.

Nauti täyteläisestä stereoäänestä
mukavalla langattomalla Logitech®
H800 -kuulokemikrofonilla ja muodosta
yhteys tietokoneeseen, älypuhelimeen
tai tablet-laitteeseen Bluetooth- tai USBsovittimen avulla.

Suojaudu laitevarkauksia, tuottavuuden
heikentymistä ja luottamuksellisten
tietojen luvatonta käyttöä vastaan
Dell LC300 -yhdistelmälukon ja Dell
Premium LP500 -lukon avulla.

Pidä tietosi yksityisinä Dellin
tietoturvasuojilla, joiden saatavilla
olevat näyttökoot ovat 12,5 tuumaa, 13,3
tuumaa, 14,0 tuumaa ja 15,6 tuumaa

SKU:210-40960

SKU: 722-10045

SKU: 520-AAEU

SKU: 624-BBBE

SKUs: 461-10222 / 461-10220

SKUs: 461-AACX / 461-AACS / 461-AACR / 461-10230
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Dell suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Tee vaikutus yleisöösi ja
varmista tuottavuutesi matkalla

Nauti pienikokoisista ja kevyistä Dellin mobiiliprojektoreista, jotka
kulkevat mukanasi, minne työsi sinut ikinä viekin. Soveltuvat ihanteellisesti
liikkuvien ammattilaisten käyttöön.

Dellin oheislaitteiden avulla voit olla vuorovaikutuksessa
yleisösi kanssa mobiililaitteen kautta.

”M900HD on täysin omaa luokkaansa muihin
”kunnollisiin” yritysprojektoreihin nähden”
Suositeltu 4,5*/5*, marraskuu 2013

Dell M900HD -mobiiliprojektori
SKU: 210-ABJN

Dell M115HD -mobiiliprojektori
SKU: 210-ABOI

Mobiilikäytön tuottavuus

Telakoi taulutietokoneesi perinteisen
kannettavan tietokoneen käyttöelämyksen
takaavalla Dell-taulutietokoneen
mobiilinäppäimistöllä, jonka
sisäänrakennettu akku lisää käyttöaikaa.

Langaton Dell WM514 -matkahiiri on
tarkka langaton Windows 8 -hiiri, joka
soveltuu akun pitkän käyttöajan ansiosta
liikkuvien työntekijöiden käyttöön.

Dellin tarkan ja mukavan aktiivisen
piirtokynän avulla voit hyödyntää aikaasi
matkalla parhaalla mahdollisella tavalla.

Tallenna ja varmuuskopioi tiedostosi,
muun muassa elokuvat, videot ja
musiikkitiedostot, tälle Dellin 1 Tt:n*
ulkoiselle kiintolevylle.

Käynnistä laitteesi ja pysy tuottavana tien
päällä tai lentokoneessa Dellin 90 watin
auto- ja lentokonesovittimen avulla. Sen voi
liittää savukkeensytyttimeen tai lentokoneen
pistorasiaan kannettavan tietokoneen
käyttämistä tai akun lataamista varten.

Yhdistä Ultrabookisi Dellin Mini
DisplayPort - VGA -sovittimella helposti
Dell-projektoriin.

SKU: 580-ABXB

SKU: 570-11537

SKU: 750-AADT

SKU: 784-10028

SKU: 450-15098

SKU: 470-13630
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Dell suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Suojaa taulutietokonettasi tai kannettavaa
tietokonettasi Dellin monipuolisilla
kantolaukuilla.
Keskity vain taulutietokoneesi ja kannettavan
tietokoneesi sisältöön – suojaus ja
käyttömukavuus on jo taattu.

Suojaa
laitettasi matkoilla
Valitse tarpeitasi ja mieltymyksiäsi vastaava
laukku laitteiden turvalliseen kuljetukseen.

Dell
Adventure -reppu
SKU: 460-11739

Nahkainen Dell
Executive -attaseasalkku
SKU: 460-11756

Tyylikäs suojaus

Yrityskäyttöön suunniteltu Dell
Professional -kantolaukku on
tarkoitettu enintään 16 tuuman
kannettaville Dell-tietokoneille.

Dell Urban 2.0 -repulla voit kuljettaa
kannettavan tietokoneen tai taulutietokoneen turvallisesti ja tyylikkäästi.

Nahkainen Dell XPS -suoja (13 tuumaa)
varmistaa Ultrabookisi suojauksen.
Saatavilla Dell XPS 13-tietokoneisiin.

Päältä avattava 15,6 tuuman Dell Canvas
-laukku on yleiskäyttöön tarkoitettu
lähettilaukku, joka suojaa kannettavaa
tietokonettasi matkoilla.

Suojaa kannettavaa tietokonettasi
liikkuessa käyttämällä enintään 14
tuuman kannettaville tietokoneille
tarkoitettua Dell 14 -koteloa.

Dell-taulutietokoneen suojus suojaa
taulutietokoneen koteloa ja näyttöä
kulumiselta ja takaa hyvän näkyvyyden
handsfree-käytössä.

SKU: 460-11754

SKU: 460-BBFW

SKU: 460-11908

SKU: 460-BBHF

SKU: 460-BBHH

SKU: 460-BBHK
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Dell suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Työskentele tai pelaa kotona
Dellin oheislaitteet tukevat tuottavuutta
kotitoimistolla tai Dell-laitteiden viihdekäyttöä.
Kun olet valmis nauttimaan
videoista, musiikista ja peleistä,
Dellin oheislaitteiden avulla voit
hyödyntää Dell-laitettasi parhaalla
mahdollisella tavalla.

21,5 tuuman Dell S2240T -näyttö
SKU: 861-10410

Dellin langaton monikosketusalusta
SKU: 580-18139

Kotitoimisto

Viihde

Dell SuperSpeed D3000 -USBtelakointiaseman avulla voit helposti
yhdistää kannettavan tietokoneen
erilaisiin ulkoisiin näyttöihin ja laitteisiin.

Tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa
yhdellä edullisella ja helppokäyttöisellä
langattomalla tulostimella, Dell B1165nfw
-monitoimilasertulostimella.

360 asteen tilaäänen tuottava Logitech®
Z323 -kaiutinjärjestelmä auttaa
heijastamaan äänen tasaisesti joka
suuntaan, joten voit nauttia mahtavasta
kuunteluelämyksestä koko huoneessa.

Alienware TactX™ -kuulokemikrofonia
on mukava käyttää, ja se tarjoaa
laadukkaan ja kirkkaan äänen.

Ympäröi itsesi laadukkaalla äänellä
mukavalla Logitech H390 -USB
kuulokemikrofonilla, jossa on
pehmustetut sangat ja korvatyynyt.

Katsele DVD-elokuvia kannettavalla
tietokoneella tai taulutietokoneella
Dellin ulkoisen, kelkattoman optisen
levyaseman avulla.

SKU: 452-11649

SKU: 210-AAYS

SKU: 520-11421

SKU: 624-BBBC

SKU: 693-14988

SKU: 429-16739
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Dell suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisätietoja tai Dellin oheislaitteiden
täydellisen luettelon saat Dellin
edustajalta tai
osoitteesta Dell.fi/partnerdirect

Oy Dell Ab, Linnoitustie 2 A, 02600 ESPOO,
Y-tunnus 0844432-7.

