
Asiakkaiden oheislaitteet
Täydellinen IT-paketti tuottavuuden maksimointiin



Tuotteemme on suunniteltu huolellisesti, ja ne tarjoavat tyyliä, innovaatioita, toimintoja ja ainutlaatuisia 
ominaisuuksia, jotka mahdollistavat käyttäjien tuottavuuden maksimoinnin. Olipa kyse kenttäteknikoista 
tai konttorissa luovaa työtä tekevistä sisällöntuottajista ja suunnittelijoista, valikoimaamme sisältyy kaikki 
se, mitä he tarvitsevat työnsä tekemiseen ajasta ja paikasta riippumatta – näytöistä ja telakointiasemista 

varavirtalähteisiin ja kuulokkeisiin.

Toimiva teknologia antaa työntekijöille paremmat valmiudet uppoutua työhönsä, vähentää häiriötekijöitä ja lisätä 
tuottavuuttaan. Kun työntekijät ovat tuottavampia, niin ovat myös yritykset.

Kaikki yhdestä paikasta 

Tee ostoksesi kätevästi yhdestä paikasta, joka tarjoaa laajan lisävarustevalikoiman maailmanlaajuisesti sekä 
erinomaisen huollon ja tuen. 

Paremmin yhdessä

Suunniteltu, testattu ja sertifioitu toimimaan saumattomasti Dell-järjestelmien kanssa.

Huolellisesti suunniteltu

Tyylikkäät, innovatiiviset ja käytännölliset lisävarusteemme sisältävät ainutlaatuisia sisäisiä ominaisuuksia, jotka 
helpottavat elämääsi ja auttavat maksimoimaan tuottavuutesi.

Suositusten yhteenveto 
Työntekijöiden turvallisuus on yritysten tärkeä prioriteetti eri puolilla maailmaa. Monet yritykset jatkavat 
etätyömahdollisuuksien tarjoamista myös lähitulevaisuudessa. Seuraavassa on lueteltu uusien tutkimusten 
pohjalta keskeisiä näkökohtia päätöksentekijöille, jotka pyrkivät vahvistamaan työntekijäkokemusta sekä 
parantamaan etätyöntekijöidensä tuottavuutta:

• Tarjoa laitteistopäivityksiä ja varusta työntekijän kotitoimisto asianmukaiseksi konttorin laajennukseksi.

• Valitse jokaiselle työntekijälle oikeat näytöt ja lisävarusteet tuottavuuden maksimoimiseksi.

• Arvioi konttorin tilasuunnittelua uudelleen, jotta voit luoda niille turvalliset ja paremmat edellytykset 
virtuaalikokouksille. Tähän sisältyvät työtilojen turvavälit ja modulaariset kokoustilat, joiden ansiosta 
työntekijät voivat pitää yhteyttä kollegoihin ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.

Työntekijät työskentelevät monenlaisissa ympäristöissä – kotona, konttorissa ja kaikkialla niiden välillä. IT-johtajat 
pohtivat, miten he voivat taata työntekijöilleen kaiken, mitä nämä tarvitsevat toimiakseen tuottavasti ja yhteistyössä 
eri sijainneissa. Dell uskoo, että siirtymä hybridityömalleihin on tullut jäädäkseen. Haluamme auttaa sinua sopeutumaan 
ja tarjoamaan kaikkea sitä, mitä tarvitset yhteydenpitoon ja miellyttävään työskentelyyn työn luonteesta riippumatta.

Dellin modernin työn tuotevalikoimaan sisältyy yli 200 merkkituotetta. Tiedämme modernin työn edellyttävän 
työkaluja, jotka auttavat pysymään tuottavana ja yhteistyökykyisenä. Meiltä löydät hybridityöhön sopivia lisävarusteita, 
älykkäitä järjestelmiä ja innovatiivisia näyttöjä. Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman johtavaa teknologiaa 
kotiin, konttoriin ja kaikkialle muualle.

1 Futuresource Consulting: Why Wireless Peripherals are Winning with US Business Users, 2019.

2 IDC Infobrief: Future of Work – Embracing New Dynamics, Creating New Experiences, syyskuu 2019.

Tue etätyöntekijöitä oikeilla työkaluilla tuottavuuden lisäämiseksi 
Dellin teettämä uusi Forrester-tutkimus paljasti, että käyttäjät raportoivat kaksi kertaa todennäköisemmin tuottavuuden 
heikkenemisestä uuteen työympäristöön siirryttäessä. Tämä johtuu vaihtamisesta uuteen laitteeseen sekä pienempään 
yksittäiseen näyttöön tai kannettavan tietokoneen näyttöön. Lisäksi tavanomaiset lisävarusteet voivat puuttua.

Helppo tapa parantaa työntekijöiden tuottavuutta on varustaa kannettavan tietokoneen käyttäjät näytöllä, 
näppäimistöllä ja hiirellä, jotta he voivat nähdä enemmän ja työskennellä useissa sovelluksissa nopeammin. Tilasimme 
äskettäin tutkimuksen selvittääksemme, voisimmeko arvioida näitä tuottavuushyötyjä määrällisesti. Havaitsimme, että 
näppäimistön ja hiiren lisäyksellä käyttäjän tuottavuus kasvoi lähes 26 %. Kun kokoonpanoon lisättiin myös 27 tuuman 
näyttö, tuottavuus parani 38 % verrattuna pelkän kannettavan tietokoneen käyttöön.1

USB Type-C® -teknologiat avulla käyttäjät voivat myös sujuvoittaa kannettavan tietokoneen ja muiden oheislaitteiden 
välisiä yhteyksiä telakointiaseman tai näytön kautta. Tämä saattaa säästää jopa 20 tuntia vuodessa,2 kun tarvetta useille 
kaapeleille ei enää ole ja tehottomista liitäntävaihtoehdoista päästään eroon.

Ajansäästöt ovat vain yksi näkökohta. Näyttöruudun ja ulkoisten syötelaitteiden lisääminen kannettavaan 
tietokoneeseen tarjoaa myös erilaisia käyttömukavuusetuja ja vähentää väsymystä. 

Auta työntekijöitäsi saavuttamaan koko 
potentiaalinsa oikeilla työkaluilla. Hybridityön aikakausi on koittanut.



Langaton Dell-hiiri – WM126 

• Perustason langaton hiiri 

• Langaton 2,4 GHz:n yhteys Nano-donglen kautta 

• Paristonkesto jopa 12 kuukautta9 

• Optinen LED-anturi, 1 000 dpi 

• Dell Universal Pairing

• 1 vuoden Advanced Exchange Service1

Langaton Dell-hiiri – MS3320W 
(saatavana mustana ja Titan Gray -värisenä) 

• Optinen LED ja säädettävä DPI-tarkkuus  
(1 000, 1 600, 2 400, 4 000) 

• Yhteys kahteen laitteeseen (BT5.0 ja 
2,4 GHz:n langaton)

• 3 vuoden paristonkesto9

• Molemmille käsille sopiva suunnittelu 

• Dell Peripheral Manager -ohjelmisto 
mukauttamiseen, laiteohjelmistopäivityksiin 
ja oheislaitteiden hallintaan

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

Langaton usean laitteen Dell-hiiri – MS5320W

• Optinen LED ja säädettävä DPI-tarkkuus  
(1 000, 1 600, 2 400, 4 000)

• Yhteys useaan laitteeseen (2 x BT5.0 ja 2,4 GHz RF)

• 3 vuoden paristonkesto9

• Mukava oikeaan käteen sopiva muotoilu

• Vierityspainikkeen kallistaminen vierittää näkymää 
vaakasuunnassa

• Ohjelmoitavissa olevat näppäimet vasemmalle peukalolle

• Dell Peripheral Manager -ohjelmisto mukauttamiseen, 
laiteohjelmistopäivityksiin ja oheislaitteiden hallintaan

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

Ladattava, langaton Dell Premier 
-hiiri – MS7421W

Langaton Dell-näppäimistö ja -hiiri – KM3322W
(saatavilla tietyissä maissa) 

• Täysikokoinen näppäimistö, jossa erilliset näppäimet 
multimediakäyttöä varten

• 1 000 DPI -tarkkuuden hiiri ja vieritysrulla helpottavat 
navigointia

• Pitkäkestoinen paristonkesto (näppäimistössä 
36 kuukautta, hiiressä 18 kuukautta*)

• Näppäimistössä on 128-bittinen AES-salaus 
(Advanced Encryption Standard) 

• Roiskeenkestävyys ja näppäinten kulumattomat merkinnät 
varmistavat, että näppäimistö pysyy ehjänä ajan mittaan 

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

Hiiri

• Optinen LED ja säädettävä DPI-tarkkuus (1 000, 1 600, 
2 400, 4 000)

• Mukava oikeaan käteen sopiva muotoilu

• Vierityspainikkeen kallistaminen vierittää näkymää 
vaakasuunnassa

• Ohjelmoitavissa olevat näppäimet vasemmalle peukalolle

Näppäimistö

• Kompakti näppäimistöasettelu – 2-osainen (KM7120W)

• Täysikokoinen näppäimistöasettelu – 3-osainen (KM7321W)

• Kallistettavat jalat korkeudensäätöä varten

• Ohjelmoitavat näppäimet

• Useaa käyttöjärjestelmää tukevat pikanäppäimet

Langaton Dell Pro -näppäimistö ja -hiiri – KM5221W
(saatavana mustana ja valkoisena)

• Yksi hiljaisimmista langattomista näppäimistöistä

• Langaton hiiri sopii sekä vasen- että oikeakätisille

• Kallistettavien jalkojen avulla näppäimistön voi asettaa 
kahteen eri kulmaan

• Paristonkesto jopa 36 kuukautta9

• Näppäimistössä on 128-bittinen AES-salaus (Advanced  
Encryption Standard)

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

UUTUUS

• USB-C-lataus ja 6 kuukauden akunkesto9

• Voit ladata akun koko työpäiväksi jopa 
kahdessa minuutissa9

• Optinen LED ja säädettävä DPI-
tarkkuus (1 000, 1 600, 2 400, 4 000)

• Yhteys useaan laitteeseen

• (2 x BT5.0 ja 2,4 Ghz:n RF)

• Vierityspainikkeen kallistaminen vierittää 
näkymää vaakasuunnassa

• Ohjelmoitavissa olevat peukalonäppäimet

• Dell Peripheral Manager -ohjelmisto 
mukauttamiseen, laiteohjelmistopäivityksiin ja 
oheislaitteiden hallintaan

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

UUTUUS

Langaton usean laitteen Dell-näppäimistö 
ja -hiiri – KM7120W

Langaton usean laitteen Dell Premier -näppäimistö 
ja hiiri – KM7321W

• Yhteys useaan laitteeseen (2 x BT5.0 ja 2,4 GHz:n 
langaton)

• 3 vuoden paristonkesto9

• Dell Peripheral Manager -ohjelmisto mukauttamiseen, 
laiteohjelmistopäivityksiin ja oheislaitteiden hallintaan

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

Parasta laatua sormenpäidesi ulottuvilla Laadukas näppäimistö on tärkeä osa tietokoneen käyttökokemusta. 
Dell tarjoaa erilaisia langattomia näppäimistö- ja hiiriyhdistelmiä, jotka sopivat yrityksesi tarpeisiin.

Dellin näppäimistöt sekä näppäimistö- ja hiiriyhdistelmät
Dellin hiiret tarjoavat kätevyyttä, hallintaa ja käyttömukavuutta sekä parantavat 

tuottavuuttasi.

Dellin langattomat hiiret

3 vuoden 
Advanced 
Exchange 
Service1 

(tietyt tuotteet)

Langaton Dell Mobile Pro -hiiri – MS5120W 
(saatavana mustana ja Titan Gray -värisenä)

• Optinen LED ja säädettävä DPI-tarkkuus  
(1 000, 1 600, 2 400, 4 000)

• Yhteys kahteen laitteeseen (BT5.0 ja 2,4 GHz:n langaton)

• 3 vuoden paristonkesto9

• Vierityspainikkeen kallistaminen vierittää näkymää 
vaakasuunnassa

• Ohjelmoitavissa olevat peukalonäppäimet

• Dell Peripheral Manager -ohjelmisto mukauttamiseen, 
laiteohjelmistopäivityksiin ja oheislaitteiden hallintaan

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1



Dell Active Pen -kynä – PN350M

• Ota muistiinpanoja tai piirrä luonnoksia Inspiron 2-in-1 -tietokoneellasi 
helposti jopa 1 024 paineentunnistustason ansiosta. 

• Kämmenen hylkimisteknologian ansiosta voit asettaa kämmenesi 
mukavasti näytölle. 

• Pyyhi sisältöä, valitse valintanuoli tai avaa kontekstivalikko 
napsauttamalla kahta kynänvarren painiketta. 

• Kiinnikereikää käyttämällä voit liittää kynään narun tai 
kynäkiinnikkeen.

• Sopii hyvin Inspiron 7390 / 7590 2-in-1 -järjestelmien kynäkoteloon 
magneettiliitännän ansiosta.

• Paristonkesto 18 kuukautta (perustuu 3 tunnin päivittäiseen käyttöön 
5 päivänä viikossa AAAA-paristoilla)

Paineherkkyys-, kallistus-, magneetti- ja kynäkiinnitysominaisuudet vaihtelevat järjestelmän mukaan.  
Kattava luettelo kynistä ja yhteensopivista Dell-järjestelmistä löytyy Dell-kynien yhteensopivuusoppaasta.2

Dellin älykortinlukijalla varustettu USB-
näppäimistö – KB813

• Tietoa siirretään näppäimistön 
ja järjestelmän välillä vain USB-liitännän kautta 

• Tarjoaa näppäimistön ja älykortinlukijan 
toiminnot yhdessä tiedonsyöttöjärjestelmässä 

• Jopa 104-näppäimen USB-näppäimistö, 
jossa on älykortinlukija 

• Sopii ihanteellisesti pankkitapahtumiin, 
tunnistusjärjestelmiin, suojattuihin  
web-sovelluksiin ja tietoturvalliseen  
kirjautumiseen

Langallinen Dell Business -multimedianäppäimistö – KB522

• Keskikokoisella profiililla varustetut näppäimet mahdollistavat 
tehokkaan ja mukavan tiedonsyötön

• Pikanäppäimet ja multimedianäppäimet pikakomentoja varten 

• Kaksi USB-porttia laajennettua liitettävyyttä varten

Dellin multimedianäppäimistö ja -hiiri – KB216 
(saatavilla mustana, harmaana ja valkoisena)

• Multimedianäppäimet pikatoimintoja ja komentoja varten 

• Mukava työpöytäkeskeinen muotoilu 

• Täysikokoisilla chiclet-näppäimillä on mukava kirjoittaa. 

• Valinnainen kämmentuki lisää käyttömukavuutta 
(myydään erikseen)

Dellin langallinen hiiri, jossa sormenjälkitunnistin – MS819 

• Kirjaudu tietokoneeseesi turvallisesti Windows Hellon avulla

• FIDO1-valmius turvallisia verkkomaksuja varten 

• GS Mark -sertifiointi

• Helppo plug-and-play-käyttö

• Suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen

• 1 vuoden Advanced Exchange Service1

Dell Active Pen -kynä – PN5122W 

• Kirjoita ja piirrä tarkasti 4 096 
paineentunnistustason ansiosta

• Kämmenen hylkimisteknologian ansiosta voit 
asettaa kämmenesi mukavasti näytölle.

• Aloita kirjoittaminen nopeasti 2-in-1-
kannettavallasi – pariliitosta ei tarvita 

• Mukautettavat pikanäppäimet haluamillesi 
toiminnoille/sovelluksille

• 12 kuukauden paristonkesto, AAAA-paristot*

• Kaksi varakärkeä kadonneen tai kuluneen 
kärjen vaihtamiseen 

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1Dellin optinen hiiri – MS116 
(saatavilla mustana, harmaana ja valkoisena) 

• Optinen LED-seuranta ja langallinen liitäntä 

• Helposti liitettävä USB-yhteys

• 1 vuoden Advanced Exchange Service1

Dellin laserhiiri – MS3220 (saatavana  
mustana ja Titan Gray -värisenä) 

• Laseranturi

• Yhteytenä langallinen USB 2.0

• Tarkkuus (DPI) 400, 800, 1 600, 3 200

• 5 ohjelmoitavaa pikanäppäintä

• Dell Peripheral Manager Windows 10 tai uudempi

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

Dell Active EMR Pen -kynä

• Dell Active EMR Pen -kynä tarjoaa luonnollisen, 
paperia muistuttavan kirjoituskokemuksen; sen 
avulla voit kirjoittaa ja piirtää yhteensopivilla 2-in-1 
Chromebook -kannettavilla 

• Ominaisuuksina kallistustuki ja 4 096 painetasoa.

Ladattava Dell Premier Active Pen -kynä – PN7522W 

• Active Pen -kynä, jonka akunkesto on 40 päivää* 
yhdellä latauksella

• Mukautettavat sivupainikkeet mahdollistavat usein 
käytettyjen sovellusten ja toimintojen nopean 
hyödyntämisen

• Luonnollinen kirjoitus- ja piirustuskokemus 4 096 
paineentunnistustason ansiosta

• Kartionmuotoinen kärki havaitsee vähäisimmänkin 
paineen käytännössä ilman viivettä

• Maailman ensimmäinen Active Pen -kynä, jossa 
on Tile-sijaintiseuranta – näin voit helposti löytää 
kynän sieltä, mihin olet viimeksi jättänyt sen

• Yhteensopivuus laajan Dell 2-in-1-sarjan 
tuotevalikoiman kanssa usean protokollan tuen 
ansiosta

• Kynälenkin magneettinen kiinnitys kannettavaan 
tietokoneeseen

• 3 vuoden Advanced Exchange Service1

• Saatavana myös vaihtokärkiä

UUTUUS

Dell Rugged Passive Pen -kynä

• Latitude 5430 / 7330 Rugged -malleille

• Saatavana myös vaihtokärkiä

UUTUUS

Dell Rugged Active Pen -kynä – PN720R

• Paineen tunnistavan rakenteen ansiosta tabletti reagoi eri 
tavoin kovempaan ja pehmeämpään kynän kosketukseen. 
Voit piirtää, tehdä muistiinpanoja ja napsauttaa kansioita ja 
sovelluksia vaikka hansikkaat kädessä.

• Takakoteloon mahtuu jopa neljä korvaavaa kynänkärkeä.

• IP55-luokitus osoittaa, että kynä kestää pölyä, vettä, likaa ja 
sumua.

• Kopioi, valitse ja siirrä objekteja helposti muutamalla 
painalluksella – arkiset toimenpiteet yksinkertaistuvat.

*Perustuu Dellin analyysiin paristonkeston mallilaskelmista, 
AES2 (T/R, kallistus) -protokolla (käytetään yleisesti 
uusissa kannettavissa). Tulokset vaihtelevat käytön, 
käyttöolosuhteiden ja muiden tekijöiden mukaan.

Dellin langalliset ja tietoturvalliset näppäimistöt ja hiiret
Nauti luonnollisesta kirjoituskokemuksesta kannettavallasi.

Dell Active Pen -kynät
Parasta laatua sormenpäidesi ulottuvilla Laadukas näppäimistö on tärkeä osa tietokoneen käyttökokemusta. 

Dell tarjoaa erilaisia langallisia hiiriä, jotka sopivat yrityksesi tarpeisiin.

UUTUUS



Dell Universal -telakka: D6000S
Telakoi kätevästi mikä tahansa USB-C- tai 
USB 3.0 -portilla varustettu kannettava tietokone 
valitsemalla Dell Universal -telakka – D6000. Voit 
yhdistää jopa kolme 4K-näyttöä samanaikaisesti.7

1 Dell-telakka – WD19S 130W
Jopa 90 W:n Power Delivery -tuki
Lataa järjestelmäsi jopa 90 W:n Power Delivery -tuen avulla 
ja muodosta yhteyksiä näyttöihin ja tuottavuutta tukeviin 
oheislaitteisiin.

2 Dell-telakka – WD19S 180W
Jopa 130 W:n Power Delivery -tuki
Paranna tuottavuuttasi maailman tehokkaimpien  
USB-C-telakoiden ja latausta nopeuttavan Dell ExpressCharge 
-tuen avulla.3 USB-C-teknologia tarjoaa jopa 10 Gb/s 
-tiedonsiirtonopeuden ja tukee jopa kolmea Full HD -näyttöä, 
jotta voit työskennellä tehokkaammin.

Dell Universal -telakka: D3100
Yhdistää kannettavan tietokoneesi jopa kolmeen lisänäyttöön, 
ulkoisiin laitteisiin ja verkkoon yhdellä kaapelilla. 

Tulevat tarpeet huomioiva suunnittelu 

Dell tarjoaa maailman ensimmäisen modulaarisen telakan, jossa on päivitettävissä 
olevat yhteydet ja virtaliitäntä. Voit alentaa päivityskustannuksia merkittävästi, sillä 

pystyt helposti päivittämään yhteytesi ja tehostamaan virransyöttöäsi PC-ympäristösi 
tulevien tarpeiden mukaisesti.

Dell Thunderbolt™ -telakan WD19TB/WD19TBS-moduuli
Tarvitsetko lisää tehoa tulevaisuudessa? Kun päivität 
WD19TB-moduuliin, voit hyödyntää Thunderbolt-liitäntää 
jopa 130 W:n virransyötöllä, 40 Gb/s -tiedonsiirtonopeudella 
ja jopa kolmen näytön tuella – ja maksat vain murto-osan 
koko telakan uusimiskustannuksista.

Dell Performance -telakan WD19DC/WD19DCS-moduuli
Voit tulevaisuudessa päivittää WD19DC-moduuliin, jos 
haluat lisätä Precision Mobile Workstation -työasemasi 
virransyöttöä jopa 210 W:iin – ja maksat vain murto-osan 
koko telakointiaseman uusimiskustannuksista. Yksittäistä 
liitintä voidaan käyttää myös kaikkien Dellin kaupallisten 
kannettavien tietokoneiden kanssa, mikä varmistaa täydellisen 
yhteensopivuuden koko PC-ympäristössäsi.

Yhteensopiva tiettyjen Precision Mobile Workstation 
-työasemien sekä Latitude- ja XPS-järjestelmien kanssa 
yksittäisen USB Type-C™ -kaapelin kautta.6

1

2

3

3 Dell Thunderbolt -telakka – WD19TBS
Jopa 130 W:n Power Delivery -tuki
Koe huippuluokan tuottavuus maailman tehokkaimman ThunderboltTM-
telakan avulla.4 WD19TBS tarjoaa jopa 130 W:n Power Delivery 
-tuen, mikä mahdollistaa laitteen nopeamman lataamisen työpöytäsi 
ääressä Dell ExpressChargen ansiosta. Se toimii myös muiden kuin 
Thunderbolt-järjestelmien kanssa, mikä parantaa yhteensopivuutta 
useimpien laitteiden kanssa. Thunderbolt 3TM -teknologia tarjoaa jopa 
40 Gb/s -tiedonsiirtonopeuden ja tukee jopa neljää näyttöä, jotta voit 
työskennellä entistä tehokkaammin. Toiminta on sertifioitu MacBookin, 
MacBook Pron, MacBook Airin ja iPad Pro -tablettien Thunderbolt™-
liitännän sekä USB-C™-liitännän kanssa.

4 Dell Performance -telakka – 
WD19DCS, jopa 210 W:n Power Delivery -tuki
Tarjoa tietokoneellesi jopa 210 W:n teho maailman tehokkaimman  
USB-C-telakan avulla.5 Paranna joustavuutta magneettisesti 
erotettavien USB-C-kaapeleiden avulla. Käytä molempia liitäntöjä, jos 
haluat hyödyntää Dual USB-C -toimintoa. Se on yhteensopiva Precision 
Mobile Workstation -työasemien kanssa ja mahdollistaa vieläkin 
nopeamman latauksen ja parhaan tietojenkäsittelytehon. 

Voit myös käyttää yhtä liitäntää yhden USB-C-kaapelin avulla 
varmistaaksesi yhteensopivuuden koko PC-ympäristössäsi.6

4

Tehosta tuottavuuttasi.

Yrityksille suunnattujen Dell-telakoiden tuoteperhe
Tehosta tuottavuuttasi.

Yrityksille suunnattujen Dell-telakoiden tuoteperhe



Dell EcoLoop Pro 11-14 -suojus – CV5423
Dell EcoLoop Pro 15-16 -suojus – CV5623

• Ulkopuolen EcoLoop-kangas** koostuu 100-prosenttisesti 
valtameriin päätymiseltä pelastetusta muovista (n. 7–8 pulloa)

• Naarmuuntumista estävä Nylex-vuoraus suojaa kannettavaa 
tietokonetta roiskeilta, kolhuilta ja naarmuilta

• Vetoketjullinen etutasku, jossa voi säilyttää laturia, hiirtä ja kahta kynää

• Kädensija helpottaa kantamista 

• Irrotettava ja säädettävä olkahihna mahdollistaa kuljetuksen olalla 

• Vetolaukkuhihna, joka on helppo pujottaa matkalaukun kahvan ympärille

• Kaksikäyttöinen kangassilmukka (olkahihnan tai vetoketjun vetimien 
kiinnittämiseen)

Dell EcoLoop Pro -reppu – CP5723 
Dell EcoLoop Pro -salkku – CC5623
• Ulkopuolen EcoLoop-kangas** koostuu 

100-prosenttisesti valtameriin päätymiseltä 
pelastetusta muovista (n. 11 pulloa)

• Säänkestävä, ensiluokkainen 840D Ballistic -kangas

• Kattava vaahtomuovinen pehmuste täydellistä 
kannettavan tietokoneen suojausta varten (EVA-
vaahtomuovi sivuilla ja verkkopehmuste päällä)

• Naarmuuntumista estävä Nylex-vuoraus suojaa 
kannettavaa tietokonetta roiskeilta, kolhuilta ja naarmuilta

• Pehmustettu päälokero, jossa erilliset järjestelyosastot 
näppäimistölle, hiirelle, kuulokkeille ja muille teknisille 
lisävarusteille

• Etuosan järjestelyosasto

• Pehmustettu säädettävä olkahihna

• Helpota matkustamista hyödyntämällä  
kiinnitystä vedettävään matkalaukkuun 

• Heijastavat yksityiskohdat

• Kaksikäyttöinen kangassilmukka (olkahihnan tai 
vetoketjun vetimien kiinnittämiseen)

UUTUUS

**Muovipullomäärän arviossa oletuksena on 500 ml:n muovinen vesipullo. 
Polyesterista koostuva ulkopuolen kierrätysmateriaalikangas on valmistettu 
100-prosenttisesti valtameriin päätymiseltä pelastetusta muovista. Valtameriin 
päätymiseltä pelastettu muovi on jätettä, joka on kerätty 50 kilometrin säteellä 
valtamerestä tai merkittävästä vesistöstä.

Dell EcoLoop Urban -reppu | CP4523G, CP4523B

• EcoLoop***

• Sisäinen pehmustettu suojus (enintään 15 tuuman kannettavalle) 
auttaa pitämään laitteesi turvassa

• Etupaneeli, joka sisältää paikat kynille ja taskut asiakirjojen ja 
lisävarusteiden säilyttämiseen

• Kaksi venyvää verkkotaskua vesipullolle/sateenvarjolle

• Vetoketjullinen pystytasku helpottaa ja nopeuttaa tärkeimpien 
tarvikkeiden esille ottamista

• Heijastavat yksityiskohdat

UUTUUS

UUTUUS

Pro-reppu, salkku ja suojukset toimitetaan 
pakkauksessa, joka on 100-prosenttista 
kierrätysmateriaalia tuotelapun, silmukan ja 
muovipussin osalta.

***Ulkokangas on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätysmuovista käyttäen noin 
seitsemää muovipulloa, jotka olisivat muutoin päätyneet kaatopaikalle. Pakkaus on 
100-prosenttista kierrätysmateriaalia tuotelapun, silmukan ja muovipussin osalta.

Ohut Dell Premier 15 -reppu PE1520PS 
Dell Premier 15 -reppu PE1520P  
Dell Premier 15 -salkku PE1520C

• EcoLoop*

• TSA-tarkastuksiin suunniteltu malli (vain Premier)

• Erillinen EVA-vaahdolla suojattu lokero 
kannettavalle tietokoneelle ja tablettisuojatasku

• Kestävää ballistista 1680D-polyesteriä ja mustat 
nahkakoristeet

• Pehmustettu pääosasto

• Etuosasto, jossa vetoketjullinen tasku

• Vetoketjullinen, nahkainen etutasku, huomaamaton 
ylätasku arvotavaroille

• Vetolaukkuhihna, joka on helppo pujottaa 
matkalaukun kahvan ympärille

• Kätevä laukun sisäinen lataustoiminto liikkeellä 
ollessasi

Nahkainen Dell EcoLoop 15 -suojus – PE1522VL
Nahkainen Dell EcoLoop 14 -suojus – PE1422VL

• 15 tuuman PE1522VL (Latitude 9520/9510) 
14 tuuman PE1422VL (Latitude 9420/7420 ja 5420)

• Valmistettu 50-prosenttisesti kierrätysmateriaalista 
(ulkopuoli: 50-prosenttisesti kierrätettyjä nahkakuituja, sisäpuoli: 
50-prosenttisesti kuluttajilta kierrätettyä polyesteria)

• Kevyt, tyylikäs muotoilu ja laserleikattu kuviointi

• Turvallinen ja istuva suojus, vetoketjulla suljettava tasku

• Vettä hylkivä ulkopinta

• Suojataskussa erillinen kynäpaikka

*Liuosvärjätyn neitsytpolyesterin ja 
kankaan toimittajan tuotekorteissa 
julkaistujen tietojen pohjalta tehty 
Dellin sisäinen analyysi, joulukuu 2018. 
(AD#G19000002)
Dellin EcoLoop-polyesterivärjäysprosessi 
tuottaa jopa 90 % vähemmän jätevettä ja 
62 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä sekä 
kuluttaa jopa 29 % vähemmän energiaa 
kuin perinteiset värjäysprosessit.

Kuka sanoo, ettet voi ottaa laitetta mukaasi? Tyylikkäiden kantolaukkujemme avulla voit 
suojata ja kuljettaa kannettavaa Dell-tietokonettasi tai 2-in-1-laitettasi tyylikkäästi, minne 

tahansa menetkin. Tarjolla on erilaisia tyylejä salkuista ja suojuksista reppuihin.

Dell Premier- ja Premier Slim -salkut ja -reput
Valitsemalla kestävistä, säänkestävistä materiaaleista 

valmistetun Dell Pro -salkun tai repun voit luottaa siihen, 
että se täyttää päivittäisen työmatkasi vaatimukset.

Dell Pro -salkut ja -reput



Dell Notebook Power Bank Plus -varavirtalähde – USB-C:  
PW7018LC (65 Wh, 6 kennoa)

• Lataa laajimman valikoiman Dellin ja kolmansien 
osapuolien kannettavia USB-C-tietokoneita sekä 
mobiililaitteita kattavan jännitetuen ansiosta  
(5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A)

• Lataa samanaikaisesti USB-C-kannettavaasi ja 
älypuhelintasi toissijaisen, datan lukua/kirjoitusta tukevan 
USB-A-portin kautta 

• Tarkastele ja muokkaa älypuhelimen tai Flash-aseman 
sisältöä 

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

Dell Professional -äänipalkki – AE515M 
(Skype for Business -sertifioitu)

• Nauti paremmasta ääni- ja multimediakokemuksesta 
näytölläsi

• Kahden mikrofonin järjestelmä taustamelun 
vaimennuksella ja kaiunpoistolla varustettuna

• Sertifioitu Microsoft® Skype® for Business -käyttöön

• Sisältää valinnaisen kiinnikkeen uusille näytöille 

• Mukana 3 vuoden takuu

Dell USB -äänipalkki – AC511M

• Mahdollistaa immersiivisen surround-
kokemuksen, selkeän puheen ja jykevän 
bassotoiston

• Toistaa äänet minimaalisilla vääristymillä 
PC-multimediatilassa

• Mukana 3 vuoden takuu

Dell Notebook Power Bank Plus -varavirtalähde – 
PW7015L (65 Wh, 6 kennoa)

• Mukana kulkeva varavirtalähde Dell-kannettaville. Viiden 
pykälän LED-valo ilmaisee jäljellä olevan tehon.

• Sopii hyvin Dell Premier -reppuihin ja -salkkuihin laukun 
sisäistä latausta varten. 

• Koska USB-latausportteja on kaksi, voit ladata yhtä aikaa 
mobiililaitteita kannettavan Dell-tietokoneen ohella. 

• 65 Wh:n akku tarjoaa luotettavaa varavirtaa.

Dell-kaiutinpuhelin – SP3022

• Maailman älykkäin Microsoft Teams -sertifioitu äänipalkki3

• Huippuselkeät neuvottelupuhelut

• Tekoälypohjainen melunvaimennus

• Suunnattu stereoääni

• Kaksisuuntainen ääni (full duplex)

• Kaiunpoisto

• Erillinen Microsoft Teams -painike

• Määritä ja paranna äänenlaatua Dell Peripheral Managerilla

• Microsoft Teams- ja Zoom-sertifioitu; yhteensopiva johtavien UC-alustojen kanssa

Dell Slim Conferencing -äänipalkki – SB522A

• Maailman älykkäin Microsoft Teams -sertifioitu äänipalkki2

• 4,5 W:n RMS-kaiuttimet

• Taajuusvastealue 180 Hz – 20 kHz

• Tekoälypohjainen melunvaimennus

• Kaiunpoisto

• Kaksisuuntainen ääni (full duplex)

• Integroitu äänenhallinta

• Erillinen Microsoft Teams -painike

• Kiinnittyy magneettisesti Dell-näyttöön1 

• Määritä ja paranna äänenlaatua Dell 
Peripheral Managerilla

• Microsoft Teams- ja Zoom-sertifioitu; yhteensopiva 
johtavien UC-alustojen kanssa

Dell Mobile -sovitin ja -kaiutinpuhelin – MH3021P

• Maailman ensimmäinen integroidulla kaiutinpuhelimella 
varustettu USB-C-sovitin tarjoaa kattavan yhteys- ja 
neuvotteluratkaisun.

• Sen lukuisat portit tukevat erilaisia yhteysvaihtoehtoja. Jopa 
10 Gb/s -nopeuden ansiosta voit siirtää suuria mediatiedostoja 
muutamassa sekunnissa USB-C- ja USB-A-porttien kautta.

• Dell-moniporttisovittimen avulla voit nauttia terävistä kuvista 
jopa 4K-resoluutiolla ja 60 Hz:n tarkkuudella, kun liität ulkoisen 
näytön HDMI 2.0 -porttiin tai USB-C-porttiin. Sisäinen 
kaiutinpuhelin tarjoaa erinomaiset kokousominaisuudet. 

• Voit ladata kannettavan tietokoneesi jopa 90 W:n Power 
Delivery -tuen ansiosta – kytke vain USB-C-virtamuuntaja 
tai näyttö USB-C-portissa kaiutinpuhelimella varustettuun 
sovittimeesi.

Dell Slim -äänipalkki SB521A

• Maailman ohuin ja kevyin äänipalkki kiinnittyy 
magneettisesti Dell UltraSharp- ja P-sarjan näyttöihin* ja 
pitää työpöytäsi siistinä

• Nauti monipuolisesta ja kristallinkirkkaasta äänentoistosta 
tehokkaiden 3,6 W:n RMS-kaiuttimien ja laajan 
taajuusvasteen (180 Hz – 20 kHz) ansiosta.

• Voit kääntää, kiertää ja kallistaa näyttöä joustavasti mihin 
suuntaan tahansa äänipalkin ollessa tiukasti kiinnitettynä 
ilman, että äänipalkki on tiellä.

• Testattu ja sertifioitu Dell-näytöille ja -tietokoneille

• Mukana 3 vuoden takuu
1 Yhteensopiva tiettyjen Dell P-Series- ja UltraSharp-näyttöjen kanssa (näytöt, joissa 
on uusi hopeanvärinen tausta)

2 ”Älykkäin” perustuu siihen, että Dell Slim Conferencing -äänipalkki on ainoa Microsoft 
Teams -sertifioitu äänipalkki, jossa on tekoälypohjainen melunvaimennus. Perustuu 
Microsoft Teams -sertifioitujen äänipalkkien vertailuanalyysiin – elokuu 2021.

3Perustuu Dellin suorittamaan kilpailevien 
henkilökohtaisten neuvottelukaiutinpuhelinten 
vertailuun, syyskuu 2021

Kuule ja tee enemmän. Dellin audioratkaisut tarjoavat poikkeuksellista selkeyttä 
riippumatta siitä, oletko puhelinneuvottelussa vai kuunteletko suosikkimusiikkiasi.

Dellin kaiuttimet ja äänipalkit
Kuule ja tee enemmän. Dellin audioratkaisut tarjoavat poikkeuksellista selkeyttä 

riippumatta siitä, oletko puhelinneuvottelussa vai kuunteletko suosikkimusiikkiasi.

Dellin kaiuttimet ja äänipalkit

Kannettavista varavirtalähteistä virtamuuntajiin – löydä 
ratkaisu työtavastasi riippumatta.

Dell-virtaratkaisut

UUTUUS

UUTUUS



Langaton Dell Premier ANC -kuulokemikrofoni – WL7022 

• Tarveperusteisesti käytettävä aktiivisen melunvaimennuksen kytkin ja 
erillinen mykistyspainike

• Älykkäät anturit, jotka mykistävät puhelut ja poistavat mykistyksen

• Säädettävä nahkainen sanka ja korvatyynyt

• Yhdistä saumattomasti eri laitteisiin

• Mahdollisuus ladata kuulokemikrofonia telineessä tai micro-USB-portin 
kautta

• Kulkee mukana toimitettavassa kangaspussissa helposti liikkeellä ollessasi 

• Teams-sertifioitu ja yhteensopiva johtavien UC-alustojen kanssa

• Kytke aktiivinen melunvaimennus päälle ja torju ympäristön häly  
ANC-katkaisimella

• Kuulokemikrofonin helppokäyttöisillä puheluiden hallintaominaisuuksilla 
voit vastata puheluun kätevästi, säätää äänenvoimakkuutta ja soittaa 
takaisin liikkeellä ollessasi

• Puomimikrofonin mykistyspainike toimii avoimena mikrofonina, kun et 
osallistu puheluun

Dell Ultrasharp -verkkokamera 

• Suurikokoisella 4K Sony STARVIS™ CMOS -kennolla varustettu 
4K HDR -verkkokamera kerää enemmän valoa, mikä mahdollistaa 
huippuselkeän videokuvan ja luokkansa parhaan kuvanlaadun

• Digital Overlap HDR -ominaisuus tuottaa todenmukaiset värit 
jopa äärimmäisissä valaistusolosuhteissa. Samalla videokuvan 
3D/2D-kohinanvaimennus poistaa liike-epäterävyyden ja 
rakeisuuden myös hämärässä ja saa sinut näyttämään upealta

• Dell Peripheral Manager -ohjelmiston avulla voit säätää 
vaivattomasti kirkkautta, terävyyttä, kontrastia, värikylläisyyttä, 
digitaalista zoomausta ja automaattitarkennusta. Voit valita 
haluamasi kuva-alan (65°, 78 ° tai 90°) sekä käyttää kameraa 
4K-tarkkuudella (30 kuvaa/s) tai 1080-tarkkuudella (60 kuvaa/s).

• Edistynyt, tekoälypohjainen automaattirajaus pitää sinut kuvan 
keskiössä riippumatta siitä, mihin liikut.

• Dell ExpressSign-in tunnistaa läsnäolosi automaattisesti 
ja käyttää Windows Hello -toimintoa kirjatakseen sinut 
automaattisesti sisään (Dellin tietokoneilla).

• Yksityisyyssuojus estää muita näkemästä sinua ja suojaa myös 
objektiivia, kun kamera ei ole käytössä. Se on kiinnitettävissä 
magneettisesti verkkokameran lieriömäisen rungon takaosaan 
turvallista säilytystä varten.

• Microsoft Teams- ja Zoom-sertifioitu; yhteensopiva johtavien 
UC-alustojen kanssa

• Hanki esteetön näkymä käytännöllisesti katsoen 
reunuksettomalle näytölle hyödyntämällä tätä erittäin tyylikästä 
verkkokamerakiinnikettä

• Liitä magneettikiinnike webbikameraan ilman työkaluja ja nauti 
siististä kaapelinhallinnasta

• Kiinnitä verkkokamera joustavasti telineeseen mukana toimitetun 
sovittimen avulla.*

*Teline ei sisälly toimitukseen

Dell-stereokuulokemikrofoni – WH1022 

• Langallinen kuulokemikrofoni, joka tarjoaa 
miellyttävän, luotettavan ja häiriöttömän 
käyttökokemuksen.

• Helppokäyttöiset puhelunhallintatoiminnot 
hallintapaneelissa

• Kaksisuuntainen, säädettävä mikrofoni, 
joka tukee 270 asteen kiertoa

• Melunvaimennuksella varustettu mikrofoni

• Kehittynyt stereolähtö

• Kevyt, pehmustettu ja säädettävä sanka

UUTUUS

Nauti puheluiden selkeästä äänenlaadusta valitsemalla kuulokemikrofoni, joka tarjoaa 
miellyttävän puhelukokemuksen ja vastamelutoiminnon. Mukana säädettävä puomimikrofoni, 

jota voidaan käyttää sekä vasemmalla että oikealla puolella. 

Dell-kuulokemikrofonit
Koe luokkansa paras kuvanlaatu maailman älykkäimmällä 4K-verkkokameralla.10

Dell UltraSharp -verkkokamera

Langaton Dell Pro -kuulokemikrofoni – WL5022

• Melua vaimentava mikrofoni ja erillinen mykistyspainike

• Säädettävä nahkainen sanka ja korvatyynyt

• Yhdistä saumattomasti eri laitteisiin

• Lataa kuulokemikrofoni USB-kaapelin kautta

• Älypuhelimen Tile-sovellus auttaa sinua paikantamaan 
kuulokemikrofonin

• USB-sovittimen visuaaliset ilmaisimet antavat tietoa puhelun tilasta

• Teams-sertifioitu kuulokemikrofoni, joka toimii saumattomasti 
tietokoneen tai älypuhelimen kanssa

• Taitettavien korvatyynyjen ansiosta voit helposti ottaa 
kuulokemikrofonin mukaasi

• Helppokäyttöisillä puheluiden hallintaominaisuuksilla voit vastata 
puheluun kätevästi, säätää äänenvoimakkuutta ja soittaa takaisin 
liikkeellä ollessasi

• Erillinen mykistyspainike mahdollistaa puhelun mykistämisen ja 
mykistyksen poistamisen

Dell Pro -stereokuulokemikrofoni – WH3022

• Säädettävä sanka ja korvatyynyt

• Helppokäyttöiset puhelunhallintatoiminnot hallintapaneelissa

• Puomimikrofoni, joka voidaan asentaa kummalle puolelle tahansa

• Kuulosuojaus havaitsee automaattisesti äkilliset kovat äänet ja 
estää äänipiikit

• Teams-sertifioitu ja yhteensopiva johtavien UC-alustojen kanssa



Dell USB-C -matkasovitin – DA305

• Monitoiminen USB-C Downstream -portti tukee jopa 
90 W:n virran läpikulkua, videosignaalia ja dataa

• Kattavin ja kompaktein 6-in-1 USB-C -matkasovitin, jossa 
on HDMI, DisplayPort, Ethernet, USB-C ja 2 x USB-A 

• Ainoa sovitin, joka mahdollistaa yhteyden 4K-näyttöihin 
60 Hz:n virkistystaajuudella joko DisplayPort- tai  
HDMI-liitännän kautta suorituskyvystä tinkimättä. 

• Ainoa moniporttisovitin, jossa on Fast Role Swap 
-ominaisuus* – se varmistaa, että video- ja 
lähiverkkoyhteydet toimivat keskeytymättä, jos  
USB-C-virtalähde irrotetaan

• Huippunopea USB 10 Gb/s -tiedonsiirto 

• Siististi piilotettu pitkä liitäntäkaapeli mahdollistaa 
joustavan käytön kannettavien, 2-in-1-laitteiden ja 
muunnettavien tietokoneiden kanssa. Kaapelia voidaan 
helposti pidentää ja vetää sisään kiertämällä sovittimen 
ylä- ja alakantta.

• Mukana 3 vuoden takuu

Dell-sovitin – USB-C–DisplayPort

• Yhdistää kannettavan tietokoneen/tabletin USB-C-
liitännällä erilaisiin korkean resoluution näyttöihin ja 
projektoreihin, joissa on DisplayPort-tuki 

• Kulkee helposti mukana, tukee plug-and-play-käyttöä

• Tukee jopa 4K:n tarkkuutta ja 60 Hz:n virkistystaajuutta

Dell-sovitin – USB-C – HDMI

• Katso HDMI-yhteensopivilla näytöillä videosisältöä 
miltä tahansa pöytätietokoneelta tai kannettavalta 
tietokoneelta, jossa on USB-C-videolähtö 

• Kulkee helposti mukana, tukee plug-and-play-käyttöä 

• Tukee jopa 4K:n tarkkuutta ja 60 Hz:n virkistystaajuutta

Dell-sovitin – USB-C – USB-A 3.0

• Yhdistä PC-tietokoneesi USB-C-liitännällä USB-A 3.0 
-laitteisiin ja -lisävarusteisiin 

• Kulkee helposti mukana, tukee plug-and-play-käyttöä 

Dell-sovitin – USB-C – Ethernet (PXE Boot)

• Nopeuttaa suoratoistoa ja verkkoyhteyksiä 

• Laajentaa tai lisää verkkoja Ethernet-portin kautta 
käyttämällä tietokoneen olemassa olevaa USB-C-tuloa

• Tukee yritystason ominaisuuksia, mukaan lukien  
MAC-osoitteen läpivienti, PXE Boot ja Wake-On-LAN

Dell-sovitin – USB-C – VGA

• Katso VGA-yhteensopivilla näytöillä videosisältöä miltä 
tahansa tietokoneelta, jossa on USB-C-videolähtö 

• Kulkee helposti mukana, tukee plug-and-play-käyttöä 

• Katso elokuvia kotiprojektorilla, peilaa työpöytäsi 
laajennettua työasemakäyttöä varten tai pidä esityksiä 
koulussa tai työpaikalla

Dell-sovitin – USB-C – HDMI/DisplayPort,  
tukee virran läpikulkua 

Tinkimätöntä tuottavuutta 

• Muuta vähäliitäntäinen USB-C-kannettavasi 
mobiilityöasemaksi tällä Dell USB-C -sovittimella, 
joka tukee virran läpikulkua. Sen avulla voit ladata 
kannettavaa tietokonettasi jopa 90 W:n teholla 
ja käyttää samalla ulkoista 4K HDR -näyttöä 
suorituskyvystä tinkimättä.

Kompakti ja yhteensopiva 

• Ohut ja tyylikäs sovitin sopii kätevästi taskuusi tai 
kannettavan tietokoneen laukkuun. 

• Kompaktit mitat varmistavat myös helpon 
siirrettävyyden,  
joten voit ottaa sovittimen mukaan mihin tahansa. 

• Dell-järjestelmien kanssa testattu ja sertifioitu 
USB-C-sovitin noudattaa alan USB-C-standardeja 
ja toimii virheettömästi joka kerta.

• Tukee jopa 4K:n tarkkuutta ja 60 Hz:n 
virkistystaajuutta.

Dell-muistipäivitykset
Dellin sertifioima muisti parantaa suorituskykyä ja pidentää 
järjestelmän käyttöikää

Voit tarvita enemmän muistia, jos…

• olet huomannut järjestelmän suorituskyvyn heikentyneen

• haluat pidentää järjestelmän käyttöikää

• aiot asentaa uudemman käyttöjärjestelmän, esim. 
Microsoft Windows 11:n

• olet hiljattain päivittänyt tai asentanut lisälaitteita tai 
-ohjelmistoja.

• Sinulla ei ole budjettia uuden järjestelmän ostamiseen

Tyyppi: DDR4 & DDR5 SODIMM (Non-ECC, ECC), UDIMM 
(Non-ECC, ECC, XMP)

Taajuus: jopa 4 800 MHz

Kapasiteetti: jopa 32 Gt

Rajoitettu elinikäinen takuu

Dell-tallennustilapäivitykset
Lisää tallennuskapasiteettia Dellin sertifioimalla SSD-asemalla. 
Sen tallennuskapasiteetti on jopa 4 Tt, joten käyttäjät voivat tallentaa suuria datamääriä. 
PCIe Gen 3x4- ja Gen 4x4 -liitännällä varustetut SSD-levyt parantavat
tiedonsiirtonopeutta.

SSD:n edut kiintolevyyn (pyörivään asemaan) verrattuna:

• Kestävämpi: Ei-mekaaninen NAND Flash -muisti on asennettu piirilevylle, mikä tekee 
asemasta iskunkestävämmän. 

• Nopeampi: Nopeammat tietojen luku- ja kirjoitustoiminnot, käynnistykset ja tiedostonsiirrot – 
ja yleisesti ottaen nopeampi tietojenkäsittelykokemus kuin kiintolevyjä käytettäessä. 

• Hiljaisempi: Toimii lähes äänettömästi, toisin kuin äänekkäät pyörivät kiintolevyt. 

• Kevyempi: Flash-pohjaiset SSD-asemat painavat huomattavasti vähemmän. 

• Viileämpi: SSD-asemat vaativat vain vähän tehoa toimintaansa, mikä vähentää järjestelmän 
lämmöntuotantoa. 

• Tehokkaampi: Tehonkäyttö on vähäisempää myös huippukuormituksen aikana.

Dell Flash
USB-flash-asemien avulla voit tallentaa asiakirjoja sekä jakaa valokuvia, musiikkia, 
videoita ja paljon muuta.

Flash-yhdistelmäasemassa on kaksoisliitäntä, joka toimii sekä tavallisten  
USB-porttien että USB Type-C™ -porttien kanssa. 

Se on ihanteellinen tapa hyödyntää jopa 256 Gt:n lisätallennustilaa uusimpia 
älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita ja Mac-tietokoneita varten, sillä näissä 
laitteissa on usein rajallisesti laajennusportteja. Lisäksi tämä on helpompaa kuin 
tiedostojen jakaminen verkkopalvelujen kautta. 

Laite toimii nopeasti ja plug-and-play-periaatteella. Sen nopeus on jopa 
100 Mt/s lukutoiminnoissa ja 15 Mt/s kirjoitustoiminnoissa. Pyöritettävä 
kärki suojaa molemmin päin toimivaa USB Type-C™ -liitintä. 

Lisäksi mukana on viiden vuoden takuu.

Dell USB-C -matkasovitin – DA310

• Kuten edellä mainittu DA305, mutta sisältää VGA-portin
UUTUUS

Muodosta yhteys mihin tahansa paikasta riippumatta. Dellin sovitinratkaisut helpottavat 
lisävarusteiden liittämistä tietokoneeseen niin työpöytäsi ääressä kuin kokoustiloissa. 

Dell-sovittimet Dellin sertifioidut muisti- ja tallennustilapäivitykset 
ja Flash-tuotteet

UUTUUS



Dell-näyttövarsi yhdelle näytölle – MSA20

• Maailman ensimmäinen näyttövarsi mahdollistaa 
kääntökulman säädön yhdellä kytkimellä.

• Dellin pikakiinnityksen ansiosta voit kiinnittää Dell UltraSharp- 
tai P-Series-näytön tähän varteen ilman työkaluja.

• Valikoidut Dell OptiPlex Micro-, Ultra- ja Wyse 
-järjestelmät voidaan asentaa yhdessä näytön kanssa 
työpöydän pitämiseksi siistinä.

• Maailman ensimmäinen näyttövarsi, jonka ominaisuuksiin 
lukeutuu kääntökulman säätö yhdellä kytkimellä, 
helpottaa näyttösi säätämistä tuottavuuden ja 
mukavuuden maksimoimiseksi.

• Dellin kääntökytkin estää säätörajojen ylittämisen, 
joten voit muuttaa varren kulmaa 180 asteeseen tai 
360 asteeseen vartta irrottamatta.

• Tukee 19–38 tuuman näyttöjä (vain näyttökiinnitys). 
Lisätietoja tietokoneen ja näytön asentamisesta on 
yhteensopivuustaulukossa.

• Yhteensopivuus: Dell UltraSharp P-/E-/C-Series -näytöt 

Dell-näyttövarsi kahdelle näytölle – MDA20

• Maailman ensimmäinen näyttövarsi mahdollistaa kääntökulman 
säädön yhdellä kytkimellä.

• Dell-näyttövarsi kahdelle näytölle (MDA20) tarjoaa 
kokonaisvaltaisen ratkaisun näytön ja järjestelmän asennukseen.

• Dellin pikakiinnityksen ansiosta voit kiinnittää Dellin UltraSharp- 
ja P-Series-näytöt tähän varteen ilman työkaluja. Myös 
valikoitujen OptiPlex Micro-, Ultra- ja Wyse-järjestelmien 
asennus onnistuu.

• Valikoidut Dell OptiPlex Micro-, Ultra- ja Wyse -järjestelmät 
voidaan asentaa yhdessä näytön kanssa työpöydän pitämiseksi 
siistinä.

• Tukee 19–27 tuuman näyttöjä (vain näyttökiinnitys). 
Lisätietoja tietokoneen ja näytön asentamisesta on 
yhteensopivuustaulukossa.

• Yhteensopivuus: Dell UltraSharp P-/E-/C-Series -näytöt 

Dell MSD19 -näyttöteline kahdelle näytölle – MDS19

• MDS19 optimoi pöytätilan ja vie 30 % vähemmän tilaa 
kuin edeltäjänsä.

• Asenna jopa kaksi 27 tuuman näyttöä ja nauti paremmasta 
katseluetäisyydestä.

• Erinomaisten kaapelinhallintaominaisuuksien avulla 
voit piilottaa kaapelit pyöreään kaapelipaikkaan, 
ohjata ne telineeseen ja pitää ne siististi järjestyksessä 
kaapelikiinnikkeillä, jotka ovat liitettävissä kaarevaan 
poikkitankoon.

• Voit asettaa molemmat näytöt erikseen 
ihannekorkeuteensa ja katselukulmaansa.

• Paneelia voi kohottaa jopa 130 mm ja kääntää 90° kaikkiin 
suuntiin myös pystysuuntaista katselua varten.

Dell AIO Micro -teline – MFS22
Dell Precision Compact AIO -teline – CFS22

Teline sisältää kaapeleiden reititysjärjestelmän, joka pitää 
työpöytäsi siistinä ja mahdollistaa sen, ettei näyttö vie paljon 
tilaa. Tyylikäs kansi pitää kaapelit poissa näkyvistä.

• Asenna OptiPlex-mikropöytäkoneesi vankasti VESA-
kiinnikkeen avulla. Kiinnitä näyttö vaivattomasti Dellin 
pikakiinnityksellä. Täysin säädettävissä käteviä ja joustavia 
katseluvaihtoehtoja varten: säädä korkeutta, kallistusta, 
kääntöä ja kiertoa katselumukavuutesi maksimoimiseksi. 
Voit lukita mikropöytäkoneesi vankasti paikoilleen, sillä teline 
tukee sekä Kensington-lukkoa että riippulukkoa.

• Valikoidut 19–27 tuuman Dell UltraSharp P-/E-/C-Series 
-näytöt 

• MFS22:n yhteensopivuus: OptiPlex MFF 7000, OptiPlex 
MFF 5000, OptiPlex MFF 3000, OptiPlex Thin Client 3000

• CFSS2:n yhteensopivuus: Precision 3260

• 3 vuoden rajoitettu laitteistotakuu

Dell OptiPlex SFF AIO -teline – OSS21

• Maksimoi työpöytätilasi hyödyntäminen Dell Small Form 
Factor All-in-One -telineellä (OSS21), jonka ansiosta SFF-
pöytäkone ja -näyttö vievät vähemmän tilaa.

• Kaapelit voi sijoittaa siististi telineen sisälle ja kaapelien 
säilytyslokeroon – ja samalla verkkosuojus pitää kaapelit 
poissa näkyvistä.

• Täysin säädettävän telineen ansiosta näyttöä voi nostaa, 
laskea, kallistaa tai kääntää 360 astetta. Voit myös kiertää 
näyttöä myötä- tai vastapäivään katselutarpeidesi mukaan.

• Kiinnitä teline kätevästi SFF-koteloon Kensington-
lukkopaikan ja/tai riippulukkopaikan avulla.

• Verkkosuojus estää kaapeleiden irtoamisen.

• Sisäänvedettävä teleskooppikahva mahdollistaa SFF-
pöytäkoneen, OSS21-telineen ja näytön helpon kuljetuksen. 

• Valikoidut 19–27 tuuman Dell UltraSharp P-/E-/C-Series 
-näytöt. Yhteensopiva Optiplex Small Form Factor- ja 
Precision-laitteiden kanssa (OptiPlex 3080, 5080, 5090, 
7080, 7090 SFF, Precision 3440, 3450 SFF)

• Nauti yksinkertaisesta asennuksesta valitsemalla 
näyttöteline kahdelle näytölle. Kiinnitä näyttöpaneeli 
helposti paikoilleen ainoaan kahden näytön telineeseen, 
joka ei edellytä työkaluja asennuksessa.

• Yhteensopivuus: Dell UltraSharp P-/E-/C-Series -näytöt 

Kukapa ei rakastaisi näyttöjä, joita voi kannatella työpöydän yllä ja siirtää minne tahansa, jotta työskentely sujuu 
mukavammin?

UUTUUS

Telineet ja näyttövarret
Kukapa ei rakastaisi näyttöjä, joita voi kannatella työpöydän yllä 
ja siirtää minne tahansa, jotta työskentely sujuu mukavammin?

Telineet ja näyttövarret
Kukapa ei rakastaisi näyttöjä, joita voi kannatella työpöydän yllä ja 

siirtää minne tahansa, jotta työskentely sujuu mukavammin?



N17 Keyed Laptop Lock -lukko Dell-laitteille

• Sertifioitu ja suunniteltu toimimaan sellaisten uusien 
kannettavien Dell-tietokoneiden ja -laitteiden 
kanssa, joissa on kiilanmuotoinen lukkopaikka. Lukko 
noudattaa Kensingtonin alan johtavia peukaloinnin, 
luotettavuuden ja kestävyyden testausstandardeja

• Avautuvat ”sivukoukut” voi kiinnittää 
kiilanmuotoisen lukkopaikan sisäpuolelle, 
mikä luo vahvan yhteyden laitteen rungon 
ja lukon välille varkaudenestoa varten

• 5 mm:n avainjärjestelmässä on patentoitu 
tiirikoinnin estävä Hidden Pin -teknologia. 
Se tukee erilaisia mukautettuja ratkaisuja 
eri tyylisissä Kensington-lukoissa.

• Käännettävä ja pyöritettävä kaapeli. Erityissarana 
mahdollistaa suuren liikkumisvapauden, joten vältät 
hankalat kulmat ja voit asettaa avaimen helposti

• Saatavilla myös yhdistetty yleisavain, jolla voit 
avata minkälaisen Dellin Kensington-lukon  
tahansa

ClickSafe-lukko kaikkiin Dellin suojakaapelilukkopaikkoihin

• ClickSafe-lukko sisältää kaksi kiinnityspistettä sekä 
Kensington-lukkopaikkaa että sellaisia 2017-mobiilijärjestelmiä 
varten, joissa on kiilanmuotoinen paikka

• Soveltuu kaikille Dell-laitteille, kuten pöytätietokoneille, 
kannettaville tietokoneille ja näytöille

• 5 mm:n avainjärjestelmässä on 
patentoitu tiirikoinnin estävä 
Hidden Pin -teknologia. Se tukee 
erilaisia mukautettuja ratkaisuja eri 
tyylisissä Kensington-lukoissa.

• Saatavilla myös yhdistetty 
yleisavain, jolla voit avata 
minkälaisen Dellin Kensington-
lukon tahansa

Dell-yksityisyyssuojat

• Pidä näytön tiedot yksityisinä 

• Kehyksetön muotoilu suojaa 
näyttöäsi 

• Säilyttää kuvan kirkkaana 
ja vähentää heijastuksia

• Saatavana Dellin kannettavien 
näyttöihin sopivia kokoja 

TUTUSTU TARKEMMIN – OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.

Jos haluat tietää, miten Dell voi auttaa yrityksesi uudistamisessa, 
siirry osoitteeseen Dell.com tai ota yhteyttä omaan Dell-myyjääsi.

Dell ja Dell-logo ovat Dell Inc:n ja sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tuotemerkkejä. 
Huomaa, että tuotteiden saatavuus ja tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain.

1.  Varaosat tai -yksiköt lähetetään tarvittaessa puhelimessa tai verkon kautta suoritetun vianmäärityksen jälkeen. Mikäli viallista yksikköä ei palauteta, peritään maksu. Saatavuus vaihtelee. 

2.  https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/briefs-summaries/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf

3.  Perustuu Dellin helmikuussa 2019 tekemään sisäiseen analyysiin julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Jopa 130 W:n Power Delivery -tuki, kun käytössä on yhteensopiva Dell-järjestelmä. 

4.  Perustuu Dellin helmikuussa 2019 tekemään sisäiseen analyysiin julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Jopa 130 W:n Power Delivery -tuki, kun käytössä on yhteensopiva Dell-järjestelmä. 
ExpressCharge Boost on käytettävissä tietyissä Dell-järjestelmissä.

5.  Perustuu Dellin helmikuussa 2019 tekemään sisäiseen analyysiin julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Jopa 210 W:n Power Delivery -tuki, kun käytössä on yhteensopiva Dell-järjestelmä.

6.  Vain yhden USB-C-liitännän ominaisuuksia tuetaan, kun käytössä on vain yksi kaapeli.

7.  Kolmas 4K-näyttö 30 Hz:n taajuudella. Enintään kolmea näyttöä voi käyttää samanaikaisesti USB-C-liitännän kautta.

8.  Lähde: Hot Tech-Dell Monitor Productivity Study, kesäkuu 2020 

9.  Perustuu Dellin analyysiin akun käyttöiän mallilaskelmista olettaen, että käyttö ei ole jatkuvaa 8 tunnin työpäivän aikana, joulukuu 2020. Tulokset vaihtelevat käytön,

10.  Perustuu Dellin tilaamaan riippumattomaan käyttäjätutkimukseen, johon osallistui 20 kokenutta verkkokameran käyttäjää. Osallistujat arvioivat Dell UltraSharp -verkkokameralla ja johtavan 
kilpailijan valmistamalla ulkoisella 4K-verkkokameralla suoratoistetun kokousvideolähetyksen kirkkautta, värikylläisyyttä ja terävyyttä yhdenmukaisissa matalan ja korkean kontrastin 
valaistusolosuhteissa (osallistujille ei näytetty fyysisiä web-kameroita eikä tuotemerkkejä) (kesäkuu 2021).

Parempi varautua ennalta! Dellin lukot ja yksityisyyssuojat  
on suunniteltu suojaamaan investointiasi ja tietojasi.

Dellin fyysiset turvalukot ja yksityisyyssuojat

https://www.dell.com/fi

