İstemci Periferikleri
Maksimum verimlilik için eksiksiz BT paketi

İş için doğru araçlarla çalışanlarınızın
potansiyellerinden eksiksiz bir şekilde
yararlanmalarına yardımcı olun.

Verimliliğinizi en üst seviyeye
çıkarmak için tasarlandı.

Ürünlerimiz tarz, inovasyon, işlevsellik ve kullanıcı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için gerekli
özelliklerle özenle tasarlanmıştır. İster hareket halindeki sahada çalışan mühendisler, ister
ofisteki kreatif çalışanlar ve tasarımcılar olsun; ekranlardan doklara, power bank'lerden
kulaklıklara kadar işlerini yapmalarına yardımcı olacak her şeye sahibiz.
Kişiler işe yarar teknolojiyle desteklendiklerinde, işlerine daha fazla odaklanabilir,
dikkat dağıtıcı unsurları ve kesintileri azaltabilir ve verimliliklerini artırabilirler.
Çalışanlar daha verimli olduğunda, şirketler de daha verimli olur.
Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir mağaza
Arkasındaki dünya standartlarında servis ve destekle tüm dünyada geniş bir
aksesuar portföyü sunan tek bir kaynaktan rahatça alışveriş yapın.
Birlikte daha iyi
Dell sistemleriyle sorunsuz biçimde çalışacak
şekilde tasarlandı, test edildi ve onaylandı.
Özenli tasarım
Şık, yenilikçi ve işlevsel aksesuarlarımız, hayatınızı kolaylaştırmak ve verimliliğinizi en üst
düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için eklenen benzersiz özelliklerle tasarlanmıştır.

Kablosuz klavye ve fare ile verimliliğinizi %25,8'e kadar artırın8
Bu gelişmiş özellikler, tüm YENİ klavye ve farelerimizde bulunur.
Sonraki sayfalarda YENİ simgesini arayın.

Daha
uzun süre
verimli kalın

Eksiksiz bir
iç rahatlığı
sunar

2,4 GHz kablosuz veya
Bluetooth bağlantısı
için doğru tercih

Basit
yönetim

Yeniden tasarlanan mimari
sayesinde pil daha uzun
dayanır (36 aya kadar)9.

Satın aldığınız tüm ürünler,
değiştirilecek parçanın
ertesi iş günü teslim
edildiği 3 yıllık Gelişmiş
Değiştirme Hizmeti1 ile
sunulur.

Her iki modu da kullanarak
farenizi sisteminizle
eşleştirebilirsiniz.

Dell Peripheral Manager
kısayolları ayarlamanıza,
aygıtları eşleştirmenize,
pili ve bağlantı durumunu
kontrol etmenize, fare
DPI'ını ayarlamanıza
ve en son bellenim
güncellemelerini
uygulamanıza olanak tanır.

MS7421W (yeniden şarj
edilebilir) ve MS3220
(kablolu) hariç.

Aygıtlar arasında değişim
yapmanız gerektiğinde
modlar kolaylık sağlar.
KM5221W
(yalnızca 2,4 GHz) hariç.

Dell Klavyeler ve Klavye ve Fare Setleri

Dell Kablosuz Fare

En iyisi parmaklarınızın ucunda. Keyifli bir bilgisayar deneyimi için klavyenizi görmezden gelmeyin.
Dell, iş gereksinimlerinizi karşılayacak bir dizi kablosuz klavye ve fare seti sunar.

Dell fare ile kolaylık, kontrol ve rahatlık parmaklarınızın ucuna gelirken
deneyiminizi zenginleştirin ve verimliliğinizi artırın.

YENİ Dell Pro Kablosuz Klavye ve Fare – KM5221W
•

Piyasadaki en sessiz kablosuz klavyelerden biri

•

Kablosuz fare hem sol hem de sağ elini kullanan
kullanıcılar için idealdir

•

Yana açılır ayaklar, klavyenin iki farklı açıda
ayarlanabilmesini sağlar

•

36 aya kadar pil ömrü9

•

Klavye, 128 bit AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı)
şifreleme sunar

•

3 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

3 yıl Gelişmiş
Değiştirme
Hizmeti1

YENİ Dell Premier Şarj Edilebilir
Kablosuz Fare - MS7421W
•

USB-C ile şarj yeniden şarj edilebilir
ve 6 ay pil ömrü sunar9

•

Yalnız 2 dakika şarj ederek tüm
gün kullanın9

•

Optik LED ve ayarlanabilir DPI
(1000, 1600, 2400, 4000)

•

Birden çok aygıta bağlanma özelliği

•

(2 x BT 5.0 ve 2,4 Ghz RF)

•

Yatay kaydırma için eğimli kaydırma tekerleği

12 aya kadar pil ömrü9

•

Başparmak için programlanabilir düğmeler

•

Optik izlemenin yanı sıra daha büyük fare
kaydırma tekerleği

•

Kişiselleştirme, bellenim güncellemesi ve çevre
birimi yönetimi için Dell Peripheral Manager yazılımı

•

Daha konforlu bir kullanım için isteğe bağlı
avuç içi desteği

•

3 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

•

Dell Universal Pairing

•

1 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

Dell Kablosuz Klavye ve Fare - KM636
(Siyah veya beyaz renkte sunulur)
•

(yalnızca yeni
klavye ve fare)

Dell Mobil Kablosuz Fare - MS3320W
(siyah veya titan grisi renkleri mevcuttur)

YENİ Dell Mobil Pro Kablosuz Fare - MS5120W
(siyah veya titan grisi renkleri mevcuttur)

Birden çok aygıta bağlanma özelliği
(2 x BT 5.0 ve 2,4 GHz kablosuz)

•

3 yıl pil ömrü9

•

Kişiselleştirme, bellenim güncellemesi ve çevre birimi
yönetimi için Dell Peripheral Manager yazılımı

•

3 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

Fare
•

Optik LED ve ayarlanabilir DPI (1000, 1600, 2400, 4000)

•

Başparmak koyma yerine sahip, sağ elle kullanım için
rahat tasarım

•
•

Optik LED ve ayarlanabilir DPI
(1000, 1600, 2400, 4000)

•

Çift bağlantı özelliği (BT 5.0 ve 2,4 Ghz kablosuz)

•

3 yıl pil ömrü9

•

Çok yönlü tasarım

•

Kişiselleştirme, bellenim güncellemesi ve çevre birimi
yönetimi için Dell Peripheral Manager yazılımı

•

3 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

YENİ Dell Çoklu Cihaz Kablosuz Fare – MS5320W

Optik LED ve ayarlanabilir DPI (1000, 1600, 2400, 4000)

•

Optik LED ve ayarlanabilir DPI (1000, 1600, 2400, 4000)

•

Çift bağlantı özelliği (BT 5.0 ve 2,4 Ghz kablosuz)

•

•

3 yıl pil ömrü9

Birden çok aygıta bağlanma özelliği
( 2 x BT 5.0 ve 2,4 Ghz RF)

•

Yatay kaydırma için eğimli kaydırma tekerleği

•

3 yıl pil ömrü9

•

Başparmak için programlanabilir düğmeler

•

•

Kişiselleştirme, bellenim güncellemesi ve çevre birimi
yönetimi için Dell Peripheral Manager yazılımı

Başparmak koyma yerine sahip, sağ elle kullanım için
rahat tasarım

•

Yatay kaydırma için eğimli kaydırma tekerleği

•

3 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti

•

Sol başparmak için programlanabilir düğmeler

•

Kişiselleştirme, bellenim güncellemesi ve çevre birimi
yönetimi için Dell Peripheral Manager yazılımı

•

3 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

1

Dell Premier Çoklu Cihaz Kablosuz Klavye ve Fare – KM7321W
•

•

•

YENİ Dell Çoklu Cihaz Kablosuz Klavye ve Fare – KM7120W
YENİ

YENİ

Dell Kablosuz Fare – WM126
Klavye

•

Temel kablosuz fare

•

Kompakt Klavye Yerleşimi - 2 kesitli

•

Nano dongle ile kablosuz 2,4 G bağlantısı

Yatay kaydırma için eğimli kaydırma tekerleği

•

Ayarlanabilir yükseklik için eğilebilir ayaklar

•

12 aya kadar pil ömrü9

Sol başparmak için programlanabilir düğmeler

•

Programlanabilir tuşlar

•

Optik LED sensör, 1000 dpi

•

Birden çok işletim sistemi
için kısayol tuşları

•

Dell Universal Pairing

•

1 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

Dell Kablolu ve Güvenli Klavye ve Fare

Dell Active Kalemler

En iyisi parmaklarınızın ucunda. Keyifli bir bilgisayar deneyimi için klavyenizi görmezden gelmeyin.
Dell, iş gereksinimlerinizi karşılayacak bir dizi kablolu fare sunar.

Dizüstü bilgisayarınızda doğal bir yazma deneyiminin keyfini çıkarın.

Dell Kurumsal Multimedya Klavyesi - KB522

Dell Aktif Kalem - PN557W

Dell Premium Aktif Kalem - PN579X

•

Orta düzey profilli tuşlar verimli ve rahat veri girişine
olanak tanır

•

2048 adede kadar baskı hassasiyeti düzeyiyle yüksek
hassasiyet ve doğrulukla yazıp çizin

•

Tüm Windows tabanlı Dell 2'si 1 arada bilgisayarlarla
uyumlu esnek çok protokollü bağlantı

•

Hızlı komutlar için kısayol ve multimedya tuşları

•

•

Mod geçiş seçenekleri - MPP / AES 1.0 / 2.0

•

Genişletilmiş bağlantı özellikleri için iki adet USB
bağlantı noktası

Avuç içi direnç teknolojisi avuç içinizi rahatça ekranın
üzerine koymanızı sağlar

•

•

Özelleştirilebilir üst düğme ve iki adet özelleştirilebilir
dijital kalem düğmesi

4096 baskı hassasiyeti düzeyiyle doğal yazma
ve çizim deneyimi

•

Çizim sırasında ayrıntılı gölgeleme için eğme desteği

•

Kilitli bir ekranda bile not alın

•

•

Kalemi dizüstü bilgisayarınıza kalemdeki mıknatısla veya
bir kalem yuvasıyla (uyumlu sistemlerde) sabitleyin

Desteklenen Dell 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarlarda
kolay erişim için mıknatıslı kalem yuvası

•

Bluetooth 4.2 ile kolay bağlantı

•

Sorunsuz 12 ay pil ömrü
(yalnızca AAAA)

Dell Multimedya Klavye - KB216
(siyah, gri veya beyaz renkte sunulur)
•

Hızlı işlemler ve komutlar için multimedya tuşları

•

Masabaşı çalışanlarına yönelik rahat tasarım

•

Verimli, rahat yazmaya olanak veren ciklet
tarzı tuşlarla tam yerleşim

•

Daha konforlu bir kullanım için isteğe bağlı avuç içi
desteği (ayrı satılır)

Dell Aktif Kalem - PN350M

•

Optik LED izleme ve kablolu bağlantı

•

USB aracılığıyla tak-kullan kolaylığı

•

1 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

YENİ Dell Lazer Kablolu Fare - MS3220
(siyah veya titan grisi renkleri
mevcuttur)
•

Lazer sensör

•

Kablolu USB 2.0 Bağlantı

•

Çözünürlük (DPI) 400, 800, 1600, 3200

•

5 Program Kısayol Düğmesi

Windows Hello ile bilgisayarınıza güvenli bir şekilde erişin

•

Güvenli çevrimiçi ödeme için FIDO1 uyumlu

•

GS işareti belgeli

•

Kolayca takıp kullanma

Dell Smartcard USB Klavyesi - KB813

•

Rahatlık için tasarlandı

•

•

1 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

•

Dell Peripheral Manager
Windows 10 veya daha üstü
3 yıllık Gelişmiş Değiştirme Hizmeti1

Veriler, klavye ve sistem arasında yalnızca
USB arabirimi aracılığıyla aktarılır

•

Bir klavye ile akıllı kart okuyucunun işlevlerini
tek bir veri giriş sisteminde birleştirir

•

Akıllı Kart Okuyuculu USB Klavye 104 adede
kadar tuşa sahiptir

•

Bankacılık işlemleri, kimlik sistemleri, güvenli
web uygulamaları ve güvenli oturum açma
için idealdir

1024 adede kadar baskı hassasiyeti düzeyiyle Inspiron
2'si 1 arada bilgisayarınızda doğal biçimde notlar alın
veya bir şema taslağı hazırlayın

•

Avuç içi direnç teknolojisiyle avuç içinizi ekranın
üzerine rahatça koyun

•

Verimli bir şekilde silmek veya seçim okunu/bağlam
menüsünü açmak için iki dijital kalem düğmesini tıklayın

•

Bağlama yuvası, bir ip parçasına veya kalem bağlama
parçasına takma seçeneği sunar

•

Manyetik takma özelliği ile Inspiron 7390 / 7590 2'si
1 arada sistemlerine rahatça oturur

•

18 ay pil ömrü (AAAA pille haftada 5 gün günde 3 saat
kullanım baz alınmıştır)

Dell Premium Aktif Kalem - PN720R
Dell Parmak İzi Okuyuculu Kablolu Fare - MS819
•

•

•
Dell Optik Fare - MS116
(siyah, gri veya beyaz renkleri mevcuttur)

•

Basınca duyarlı tasarım, tabletin güçlü veya hafif bir
şekilde bastırmanıza göre yanıt vermesine olanak
sağlayarak eldiven giyerken bile çizim yapmanızı, not
göndermenizi ve klasörlere tıklamanızı mümkün kılar

•

Arka muhafazada dört adede kadar yedek ucu
saklayabilirsiniz

•

IP55 derecesi toza, suya, kire ve buğuya dayanıklı
olduğu anlamına gelir

•

Günlük görevleri basitleştiren birkaç düğmeye
basarak nesneleri kolayca kopyalayın, seçin ve taşıyın

Dell Active EMR Kalem
•

Dell Active EMR Kalem, uyumlu 2’si 1 arada
Chromebook dizüstü bilgisayarlarda yazarken veya
çizim yaparken, kağıt üzerinde olduğu gibi doğal
deneyim sağlar.

•

Eğimlidir ve 4096 basınç seviyesi hassasiyetine
sahiptir

Baskı hassasiyeti, eğme, mıknatıs ve kalem yuvası özellikleri sistem özelliklerine göre değişir.
Tam kalem listesi ve uyumlu oldukları Dell sistemleri için lütfen Dell Kalem Uyumluluğu Broşürüne bakın.2

Dell Ticari Bağlantı İstasyonu Ailesi

Dell Ticari Bağlantı İstasyonu Ailesi

Verimliliğinize güç katın.

Verimliliğinize güç katın.

1 Dell Dock - WD19S 130 W
90 Watt'a Kadar Güç Dağıtımı Özellikli
Daha verimli çalışmanızı sağlayacak şekilde monitörlere
ve çevre birimlerine bağlanırken sisteminizi 90 Watt'a
kadar güç dağıtımı ile şarj edin.
2 Dell Dock - WD19S 180 W
130 Watt'a kadar Güç dağıtımı özellikli
Daha hızlı şarj edebilmek için Dell ExpressCharge özelliğine
sahip dünyanın en güçlü USB-C dokları ile verimliliğinizi
artırın3. USB-C teknolojisi, 10 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızı
sağlar ve üç adede kadar Tam HD ekranı destekleyerek daha
verimli çalışmanıza olanak tanır.

3

4

Geleceğe hazır tasarım
1

2

3 Dell Thunderbolt Bağlantı İstasyonu - WD19TBS
130 Watt'a Kadar Güç Dağıtımı Özellikli
Dünyanın en güçlü ThunderboltTM bağlantı istasyonu ile üstün
verimliliğin tadını çıkarın4. WD19TBS, masanızdayken daha hızlı
şarj etmek için Dell ExpressCharge ile 130 Watt'a kadar güç
dağıtımı sunar. Birçok aygıt ile daha kolay uyum sağlaması için
Thunderbolt olmayan sistemlerde de çalışır. Thunderbolt 3TM
teknolojisi, 40 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızı sağlar ve dört
adede kadar ekranı destekleyerek işinizi en iyi ve daha verimli bir
şekilde yapmanıza olanak tanır. Bu aygıt MacBook, MacBook
Pro, MacBook Air ve iPad Pro Thunderbolt™ ve USB-C™
bağlantı özellikli dizüstü bilgisayarla kullanım için onaylanmıştır.

Dell, dünyanın ilk bağlantı ve güç özellikleri güncellenebilir modüler doku sunar.
Bilgisayar ortamınızın geleceğe yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için bağlantı
özelliklerinizi kolayca güncellemenize ve güç dağıtımınızı artırmanıza olanak
tanıyarak güncelleme maliyetlerinizi önemli oranda azaltabilirsiniz.

Dell Thunderbolt™ Bağlantı İstasyonu WD19TB/
WD19TBS Modülü
Gelecek için daha fazla güce ihtiyacınız mı var? Tüm
doku değiştirme maliyetinin çok daha azını ödeyerek,
130 vata kadar güç dağıtımı, 40 Gb/sn veri aktarım hızı
ve üç adede kadar ekran desteğine sahip Thunderbolt
bağlantısı için WD19TB modülüne yükseltme yapın.

Dell Performans Doku WD19DC/WD19DCS Modülü
Tüm doku değiştirme maliyetinin çok daha azını ödeyerek,
Precision Mobile Workstation'lar ile güç dağıtımınızı 210
Watt'a kadar artırmak için gelecekte WD19DC modülüne
yükseltme yapın. Bilgisayar ortamınızda üstün uyumluluk
sağlamak için tek bir konnektörü de Dell ticari dizüstü
bilgisayarlar ile kullanabilirsiniz.
Tek USB Type-C™ kablo üzerinden seçili Latitude veya
XPS sistemlerle ve Precision Mobile Workstation'larla
uyumludur6.

4 Dell Performans Dok WD19DCS 210 Watt'a Kadar Güç Dağıtımı Özellikli
Bilgisayarınızın gücünü, dünyanın en güçlü çift USB-C doku
üzerinden 210 Watt'a kadar artırın5. Manyetik bir şekilde
ayrılabilen USB-C kabloları ile ihtiyacınız olan esnekliğe sahip
olun. Belirli Precision Mobile Workstation'lar ile uyumlu çift
USB-C işlevselliğinin her iki bağlantısını da kullanarak daha
hızlı şarj edin ve üstün bilgi işlem performansından yararlanın.
Bilgisayar ortamınızda uyumluluk sağlamak için tek bir USB-C
kablosu da kullanabilirsiniz6.

Dell Evrensel Dok: D6000
Dell Evrensel Dok - D6000 ile USB-C veya USB 3.0 bağlantı
noktalarına sahip tüm dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanın.
Aynı anda üç adede kadar 4K ekran bağlayabilirsiniz7.

Dell Evrensel Dok: D3100
Dizüstü bilgisayarınızı tek kabloyla üç adede kadar ek
monitöre, çeşitli harici aygıtlara ve internete bağlayın.

Dell Premier ve Premier İnce Çanta ve Sırt Çantaları

Dell Pro Çantalar ve Sırt Çantaları

Bilgisayarınızı yanınızda taşıyamayacağınızı kim demiş? Şık taşıma çantaları yelpazemizle
Dell dizüstü veya 2'si 1 arada bilgisayarınızı koruyun ve nereye giderseniz gidin tarz içinde
yanınızda taşıyın. Çantalar ve kılıflardan sırt çantalarına kadar bir dizi tarz sunuyoruz.

Sağlam, hava şartlarına karşı koruma sağlayan malzemelerle tasarlanması sayesinde,
Dell Pro Çanta veya Sırt Çantanızın her gün işe gidip gelirken ihtiyacınız olanı
sunabileceğinden emin olabilirsiniz.

Dell Premier İnce Sırt Çantası 15 (PE1520PS)
Dell Premier Sırt Çantası 15 (PE1520P)
Dell Premier Çanta 15 (PE1520C)
•

Çevre Dostu*

•

TSA kontrol noktası dostu tasarım (yalnızca Premier)

•

EVA köpük korumalı ayrı dizüstü bilgisayar bölmeleri
ve tablet kılıfı

Dell Pro Sırt Çantası 15 / 17 (PO1520P / PO1720P)
Dell Pro Çanta 14 / 15 (PO1420C / PO1520C)

•

Siyah deri vurgulara sahip, sağlam
1680D Balistik Polyester

•

Çevre Dostu*

•

Dolgu destekli ana bölme

•

Sağlam 1680D Balistik Polyester

•

Fermuarlı cebe sahip ön düzenleyici bölme

•

EVA köpük korumalı ayrı dizüstü bilgisayar
bölmeleri ve tablet kılıfı

•

Fermuarlı, deri ön cep; değerli eşyalar için
fark edilmeyen üst cep

•

Takmalı cebe sahip takviyeli ana bölme

•

Valiz sapına kolayca takmak
için valiz kayışı

•

Ön düzenleyici bölme

•

•

Hareket halindeyken kolayca
çanta içi şarj özelliği

Konforlu "S şeklinde" omuz askıları ve astarlı
Üst küçük alet cebi; (Sırt Çantası)

•

Kolay yolculuk için tekerlekli valizinize takın

•

Rahat çanta içi şarj özelliği

•

Reflektörlü vurgular

Dell EcoLoop Deri kılıf 15 (PE1522VL)
Dell EcoLoop Deri kılıf 14 (PE1422VL)
•

Latitude 9520 /9510 için özelleştirilmiş 15 İnç PE1522VL
Latitude 9420 için özelleştirilmiş 14 inç PE1422VL

Dell Pro Kılıf 13", 14" ve 15"

•

%50 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretildi
(Dış malzeme: %50 oranında geri dönüştürülmüş deri lif,
İç malzeme: %50 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş
polyester)

•

Özel mavi peluşla kaplı bölme dizüstü
bilgisayarınızı çizilmelerden korur

•

Profesyonel bir tasarımla bir araya
gelen su geçirmez ve dayanıklı malzemeler

•

Kolay tutulan fermuar çekecekleri olan
öndeki düzenleyici panel, kalemlerinize
veya cüzdanınıza erişim rahatlığı sağlar

•

Çıkarılabilir ve ayarlanabilir omuz askısı
ile taşıma kolaylığı

•

Dizüstü bilgisayar gereksinimlerinize
uyum sağlayacak şekilde üç ayrı boyuttadır

•

Valiz sapına kolayca takmak için valiz kayışı

•

Lazer kesim desenli hafif ve şık tasarım

•

Fermuarlı göze sahip güvenli ve konforlu tasarım

•

Suya dayanıklı dış yapı

•

Kılıf içinde ayrı kalemlik
*	Polyesteri solüsyon ile boyama işleminde geleneksel
boyama yöntemlerine göre %90 daha az su israf edilir,
%29 daha az enerji harcanır ve %62 daha az CO2
emisyonu meydana gelir.
	Kasım 2018'de, saf polyesteri solüsyonla boyama
ve kumaş tedarikçisi veri sayfalarında yayınlanan
Dell şirket içi analizine dayanır.

Dell Güç Çözümleri

Dell Hoparlörler ve Kulaklıklar

Her türlü çalışma tarzını karşılayacak, dizüstü bilgisayar power bank'lerden
güç adaptörlerine kadar daima bir Dell güç çözümü vardır.

Daha fazla duyarak daha fazlasını başarın. Dell'in ses çözümleri ister bir konferans
çağrısında ister en sevdiğiniz müziği dinliyor olun olağanüstü bir netlik sunar.

Dell USB Soundbar – AC511 M

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

Dell Notebook Power Bank Plus –
PW7015L (65 Wh, 6 hücre)

•

•

Geniş gerilim profilleri (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3
A, 20 V/3,25 A) sayesinde en geniş Dell ve üçüncü
taraf USB-C dizüstü bilgisayar yelpazesinin yanı sıra
mobil aygıtları da şarj eder

•

65 W güç dağıtımına sahip tek USB-C dizüstü
bilgisayar power bank'i*

•

Veri okuma/yazma özelliğine sahip ikincil
USB-A bağlantı noktasıyla USB-C dizüstü
bilgisayarınızı akıllı telefonunuzla aynı anda şarj edin

•

İçeriklerinizi akıllı telefonunuzdan veya flash
sürücünüzden görüntüleyip düzenleyin

(Şu modellerde de mevcuttur: Dell Power Companion PW7015MC - 45 Wh, 4 Hücreli)
*Kasım 2017'de yapılan Dell şirket içi analizine dayanır.

•
•
•

Kalan güç miktarını gösteren beş bölümlü LED'e sahip,
Dell dizüstü bilgisayarlar için taşınabilir güç
Çanta içinde şarj için Dell Premier Sırt Çantalarına ve
Çantalara sorunsuzca uyum sağlar
İki USB şarj bağlantı noktası, Dell dizüstü bilgisayarınızın
yanı sıra bir çift mobil aygıtı aynı anda şarj etmenizi sağlar

•

Net konuşma ve zengin bas özellikleri ile
etrafınızı saran surround ses deneyimi sunar

•

Bilgisayar multimedya alanında en düşük
bozulmayla temiz ses üretme

•

3 yıl garanti ile sunulur

Dell USB-C Power Adapter Plus 90 W

•

Monitörünüzde gelişmiş ses ve multimedya
deneyiminin keyfini çıkarın

•

Arka plan gürültüsü azaltma ve yankı gidermeli çift
mikrofon dizisi

•

Microsoft® Skype® Kurumsal onaylı

•

Yeni ekranlar için isteğe bağlı montaj düzeneği içerir

•

3 yıl garanti ile sunulur

•

•

Bu kapsamlı power bank sayesinde iki aygıtınız için
yanınızda artık ek bir şarj cihazı taşımak zorunda
kalmazsınız. Aynı anda USB-C dizüstü bilgisayarınızda
90 Watt'a ve USB-A mobil cihazınızda ise 10 Watt'a
kadar güç sağlayın.

Dünyanın en ince ve en hafif soundbar'ı, Dell
UltraSharp ve P serisi Monitörlere* manyetik olarak
takılarak masanızın daha derli toplu durmasını sağlar

•

Güçlü 3,6 W RMS hoparlörler ve 180 Hz - 20
kHz geniş frekans tepki aralığı ile zengin ve kristal
netliğinde sesin keyfini çıkarın

•

Soundbar sıkı bir şekilde takılıyken monitörünüzü
herhangi bir yönde esnek bir şekilde eğin, döndürün
ve kendi ekseni etrafında çevirin

•

Dell monitörler ve bilgisayarlarla test edildi, onaylandı

•

3 yıl garanti ile sunulur

*Yalnızca belirli Dell monitörlerle uyumludur. Lansman sırasındaki uyumlu
monitörler: P3421W, P3221D, P2721Q, U2421E

Dell UC kulaklıklar – UC150/UC350
(Skype Kurumsal onaylı)
•

Yüz yüze görüşme kalitesi, HD geniş
bant ses ve dinamik ekolayzer ile
konferans aramaları için idealdir

•

Birçok önemli birleşik iletişim
platformuyla çalışır ve Skype
Kurumsal onaylıdır

•

Dahili parazit giderici mikrofon,
çevredeki arka plan
gürültüsünü değil
yalnızca sesinizi alır

İki aygıt, tek şarj cihazı
•

•

Dell Professional Sound Bar – AE515M
(Skype Kurumsal onaylı)

65 Whr pil, güvenilir yedek güç sağlar

Otomobil/Uçak Adaptörü
Dell'in Araç/Uçak Adaptörü ile aygıtlarınızı yolda ya da
uçuştayken şarj ederek verimliliğinizi sürdürün. Dizüstü
bilgisayarınıza güç vermek veya pil şarj etmek için çakmak
yuvasına veya uçak prizine takılır.

YENİ Dell İnce Soundbar SB521A

•

90 Watt'a kadar Güç Dağıtımı sunan bu adaptör, en yeni
90 Watt dizüstü bilgisayarların yanı sıra daha az güç
gerektiren eski dizüstü bilgisayarları da etkili bir şekilde
şarj eder. En yeni USB-C PD 3.0i endüstri standardı
sertifikasına sahip olan bu adaptörün çok çeşitli USB-C
dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz.

Rahat suni deri kulak yastıkları, pasif parazit
azaltma sunarak yüksek frekanslı ortam sesini
ortadan kaldırır

•

Denetim ünitesiyle arama açma, arama kapatma,
ses kontrolü ve sessize alma gibi işlevlerin kolay
biçimde yönetilmesi

Yoğun programınız arasında hızlı bir şarj ihtiyacınız varsa
bu adaptör, cihazınızı sadece 15 dakika içinde %35'e
varan oranlarda şarj edebilen Dell Express Charge
teknolojisine sahiptir. Ayrıca Dell dizüstü bilgisayarınızı
%80'e kadar bir saatten daha kısa sürede şarj edebilir,
böylece daha uzun süre verimliliğinizi koruyabilirsiniz.

•

Arama yapmak veya en sevdiğiniz müziği çalmak
için 3,5 mm jakı denetim ünitesinden çıkarın ve
akıllı telefonunuza veya tabletinize takın

•

UC350 kulaklık, 3,5 mm bağlantı özelliği sunar
ve seyahat çantasıyla birlikte sunulur

•

3 yıl garanti ile sunulur

Dell Mobil Adaptörlü Hoparlör –MH3021P

YENİ

•

Dünyanın ilk entegre hoparlörlü USB-C adaptörü, hepsi bir
arada bir bağlantı ve konferans çözümü sunar.

•

Çok sayıda bağlantı noktası, çeşitli bağlantı seçenekleri sunar.
10 Gb/sn'ye varan hız, büyük medya dosyalarını USB-C
ve USB-A bağlantı noktaları aracılığıyla saniyeler içinde
aktarmanıza olanak tanır.

•

Dell çok bağlantı noktalı adaptör, harici ekranınızı HDMI 2.0
veya USB-C bağlantı noktası üzerinden bağladığınızda 60 Hz'te
4K çözünürlüğe kadar keskin görüntülerin keyfini çıkarmanızı
sağlar. Ayrıca dahili hoparlörü ile konferans görüşmelerinizi
kolaylıkla yapabilirsiniz.

•

Dizüstü bilgisayarınızı 90 Watt'a kadar Güç Dağıtımı ile şarj
edebilirsiniz. USB-C güç adaptörünüzü veya ekranınızı, adaptörlü
hoparlörünüzün USB-C bağlantı noktasına takmanız yeterlidir.

Dell Kulaklık
Rahat, gürültüsüz bir arama deneyimi ve her iki tarafa da takılabilen ayarlanabilir bir boom
mikrofon sunan bu kulaklıkla, aramalarınızı kusursuz netlikle yapmanın keyfini çıkarın.

NEW
YENİ

Dünyanın en akıllı 4K web kamerası ile sınıfının en iyi görüntü kalitesini yaşayın.10

Dell Premier Kablosuz ANC Kulaklık WL7022
•

İsteğe bağlı aktif ANC anahtarı ve özel sessize alma düğmesi

•

Aramaları otomatik olarak sessize alan ve açan akıllı sensörler

•

Ayarlanabilir deri kafa bandı ve kulak yastıkları

•

Cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanın

•

Kulaklığı, stant veya mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj
etme seçeneği

•

Mobil olmanız gerektiğinde kolaylıkla küçük bir çantaya sığar

•

Teams sertifikalı ve önde gelen UC platformlarıyla uyumlu

•

ANC anahtarıyla aktif gürültü engellemeyi açın ve çevredeki
gürültüyü engelleyin

•

•

NEW
YENİ

Dell Ultrasharp Web Kamerası

NEW
YENİ

Dell Ultrasharp Web Kamerası
•

Büyük bir 4K Sony STARVIS™ CMOS sensörlü ve 4K Yüksek
Dinamik Aralıklı (HDR) web kamerası daha fazla ışık yakalayarak
kristal netliğinde video ve sınıfındaki en iyi görüntü kalitesini
sunar

•

Digital Overlap HDR, aşırı aydınlık ortamlarında gerçeğe yakın
renkler sunarken, 3D/2D video parazit azaltma, düşük ışıkta
bile hareket bulanıklığını ve grenli görüntüleri otomatik olarak
ortadan kaldırır; böylece her zaman harika görünürsünüz

•

Kulaklığınızdaki kolay arama kontrolleri, hareket halindeyken
aramanızı kolayca yanıtlamanıza, ses seviyesini ayarlamanıza
ve yeniden arama yapmanıza olanak tanır

Dell Peripheral Manager yazılımıyla parlaklık, keskinlik, kontrast
ve doygunluk ayarlarını kolaylıkla ayarlayabilir, dijital olarak
yakınlaştırabilir, otomatik odaklayabilir, 65°, 78° ve 90°
seçenekleriyle istediğiniz görüş açısını belirleyebilir ve içeriği 4K
(30 fps) veya 1080 (60 fps) kalitesinde kaydedebilirsiniz

•

Gelişmiş AI otomatik çerçeveleme, nereye giderseniz gidin sizi
ekranın merkezinde tutar

Boom mikrofonundaki sessize alma düğmesi, görüşme
yapmadığınız zamanlarda açık mikrofon işlevi görür

•

Dell ExpressSign-in, yakın olduğunuzda varlığınızı otomatik
olarak algılar ve otomatik olarak oturum açmanız için Windows
Hello’dan yararlanır (Dell bilgisayarlarda)

•

Bir gizlilik kapağı, kullanılmadığında gizliliğinizi ve ayrıca lensinizi
korur veya güvenli saklama için web kamerasının silindirik
gövdesinin arkasına manyetik olarak takılır

•

Microsoft Teams ve Zoom sertifikalı ve diğer önde gelen UC
platformlarıyla uyumlu

•

Bu süper şık web kamerası yuvasıyla neredeyse çerçevesiz
monitörünüzde engelsiz bir görünüm elde edin

•

Manyetik montaj aparatını alet kullanmadan web kameranıza
takın ve kabloların derli toplu olmasının keyfini çıkarın

•

Birlikte gelen tripod adaptörünü kullanarak web kameranızı
tripoda esnek bir şekilde takın*

Dell Pro Kablosuz Kulaklık WL5022
•

Gürültü önleyici mikrofon ve özel sessize alma düğmesi

•

Ayarlanabilir deri kafa bandı ve kulak yastıkları

•

Cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanın

•

USB kablosuyla kulaklığı şarj edin

•

Akıllı telefondaki Tile uygulaması, kulaklığınızı bulmanıza
yardımcı olur

•

USB dongle’ınızdaki görsel işaretler, arama durumunuz
hakkında sizi bilgilendirir

•

Bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzla sorunsuz çalışan Teams
sertifikalı kulaklık

•

Katlanabilir kulak yastıkları, kolayca çantaya sığdırmanıza ve
mobil kalmanıza yardımcı olur

•

Kulaklığınızdaki kolay arama kontrolleri, hareket halindeyken
aramanızı kolayca yanıtlamanıza, ses seviyesini ayarlamanıza
ve yeniden arama yapmanıza olanak tanır.

•

Özel bir sessize alma düğmesi, aramanızı hızlı bir şekilde
sessize almanıza ve açmanıza olanak tanır

YENİ
NEW

*Tripod dahil değildir

Dell Pro Stereo Kulaklık WH3022
•

Ayarlanabilir kafa bandı ve kulak yastıkları

•

Kontrol panelinden erişilebilir arama kontrolleri

•

Her iki tarafa da takılabilen Boom mikrofon

•

Kulak sağlığını koruma özelliği, aniden gelen yüksek sesleri
algılar ve sesin bir anda aniden yükselmesini öner

•

Teams sertifikalı ve önde gelen UC platformlarıyla uyumlu

Dell Adaptörler
Her şeye her yerden bağlanın. Dell'in adaptör çözümleri, ister masanızda
ister toplantı alanlarınızda olun en sevdiğiniz aksesuarları bilgisayarınıza bağlamanızı kolaylaştırır.

Dell Adaptör - USB-C-DisplayPort
•

USB-C bulunan dizüstü bilgisayarı/tableti
DisplayPort bulunan çeşitli yüksek
çözünürlüklü ekranlara ve projektörlere bağlar

•

Tak ve kullan özelliği ile yüksek taşınabilirlik sunar

•

60 Hz'de 4K'ya kadar destekler

YENİ Dell USB-C Mobil Adaptör – DA310
•

Çok işlevli USB-C aşağı akış bağlantı noktası, 90 Watt'a
kadar güç geçişini, video ve veri akışını destekler

•

HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet, USB-C ve 2 adet
USB-A içeren en kapsamlı ve kompakt 7'si 1 arada
USB-C mobil adaptör

•

Performanstan ödün vermeden DisplayPort veya HDMI
aracılığıyla 60 Hz'de 4K ekranlara bağlanan tek adaptör

•

USB-C güç kaynağı adaptörden çıkarılsa bile video ve LAN
bağlantısının kesintisiz devam etmesini sağlayan Fast Role
Swap özelliğine sahip çok bağlantı noktalı tek adaptör

•

Yüksek Süper Hızlı USB 10 Gb/sn veri aktarım hızları

•

Şıkça gizlenen bağlantı kablosunun uzun boyu sayesinde
clamshell, 2'si 1 arada veya dönüştürülebilir bilgisayarlarda
kullanma esnekliğine sahip olursunuz ve adaptörün
üst veya alt kapağını döndürerek kolayca açabilir
ya da toplayabilirsiniz

•

3 yıl garanti ile sunulur

Dell Adaptör – USB-C - USB-A 3.0
•

Bilgisayarınızı USB-C bağlantı noktasından
USB-A 3.0 aygıtları ve aksesuarlarına bağlayın

•

Tak ve kullan özelliği ile yüksek taşınabilirlik sunar

Dell Adaptör – USB-C - HDMI
•

Video içeriklerini HDMI uyumlu ekranlarda USB-C
video çıkışı ile her türlü masaüstü veya dizüstü
bilgisayardan izleyin

•

Tak ve kullan özelliği ile yüksek taşınabilirlik sunar

•

60 Hz'de 4K'ya kadar destekler

Akışı (duraksız yayın) ve ağ bağlantısını hızlandırır

•

Ağları bilgisayardaki mevcut bir USB-C
girişini kullanarak bir Ethernet bağlantı noktası ile
genişletir veya yeni ağlar ekler

•

MAC adresi geçişi, PXE Önyükleme ve
Wake-On-LAN gibi kurumsal özellikleri destekler

Dell Bellek Yükseltmeleri
Dell Sertifikalı Bellek ile performansı artırın ve sisteminizin
ömrünü uzatın
Aşağıdaki durumlarda daha fazla belleğe ihtiyacınız olabilir:
•
Sistem performansınızda düşüş fark ederseniz.
•
Sisteminizin ömrünü uzatmak istiyorsanız.
•
Microsoft Windows 10 gibi daha yeni bir işletim sistemi
kurmayı planlıyorsanız.
•
Yakın zamanda yeni donanımlar veya yazılımlara geçiş
yaptıysanız.
Tür: SODIMM (ECC olmayan, ECC), UDIMM
(ECC olmayan, ECC, XMP)
Frekans: 3400 MHz'e kadar
Kapasite: 32 GB'a kadar
Sınırlı Ömür Boyu Garanti

Dell Depolama Yükseltmeleri

Dell Adaptör – USB-C - Ethernet (PXE Önyükleme)
•

Dell Sertifikalı Bellek ve
Depolama Yükseltmeleri ve Flash ürünleri

Dell Sertifikalı Katı Hal Sürücü (SSD) ile depolama kapasitesini artırın.
Katı hal sürücüler, kullanıcıların büyük miktarda veri depolamasını sağlayan 2 TB'a kadar depolama
kapasitesine sahiptir.
PCIe ve SATA arayüzüne sahip olan bu katı hal sürücüler, gelişmiş veri aktarım hızı sunar.
SSD'lerin geleneksel dönen disk sürücülerine göre faydaları:
•
Daha yüksek dayanıklılık: Devre kartlarına monte edilmiş mekanik olmayan bir NAND flash
tasarımına sahiptir ve daha fazla darbeye dayanıklıdır.
•
Daha hızlı: Daha hızlı veri erişimi, önyüklemeler, dosya aktarımları ve genel olarak sabit
sürücülerden daha hızlı bilgi işlem deneyimi sunar.
•
Daha sessiz: Yüksek gürültü yaparak dönen sabit disk sürücülerinin aksine neredeyse hiç ses
çıkarmaz.
•
Daha hafif: Flash tabanlı SSD'ler önemli ölçüde daha hafiftir.
•
Daha az ısınır: SSD'lerin çalışması için çok az güç gerekir, bu da sisteminiz tarafından daha az
ısı üretilmesini sağlar.
•
Daha verimli: En yüksek yük altında çalışırken bile daha az güç tüketir.

Dell Adaptör – USB-C - VGA
•

Video içeriklerini VGA uyumlu ekranlarda
USB-C video çıkışı ile her türlü bilgisayardan izleyin

•

Tak ve kullan özelliği ile yüksek taşınabilirlik sunar

•

Filmleri evinizdeki projektörde izleyin, genişletilmiş bir
iş istasyonu için masaüstü bilgisayarınızı yansıtın veya
okulda ya da işte sunumları gösterin

Güç Geçişi özellikli Dell Adaptör – USB-C HDMI/DisplayPort
Ödün vermeden verimlilik
•

Dizüstü bilgisayarınızı 90 Watt'a varan bir güçle şarj
ederken aynı anda ekran performansından ödün
vermeden bir 4K HDR ekrana bağlanmanıza olanak
tanıyan güç geçişi özellikli bu Dell USB-C ile USB-C
bağlantı noktası eksik olan dizüstü bilgisayarınızı bir
mobil iş istasyonuna dönüştürün.

Kompakt ve uyumlu
•

Şık ve ince olan bu adaptör cebinize veya dizüstü
bilgisayar çantanıza rahatlıkla sığar.

•

Kompakt boyutları taşınmasını kolaylaştırdığından
adaptörü her yere götürebilirsiniz.

•

Dell sistemleri ile çalışmak için test edilip onaylanan
bu USB-C adaptör, USB-C endüstri standartlarına
uygundur ve her zaman sorunsuz çalışır.

•

60 Hz'de 4K'ya kadar destekler.

Dell Flash
USB flash sürücüler belgeleri kaydetmenize, fotoğraf, müzik, video ve daha
fazlasını paylaşmanıza olanak tanır.
Combo flash sürücü, hem standart USB hem de USB Type-C™ bağlantı
noktalarıyla çalışan çift arayüze sahiptir.
Sınırlı genişletme bağlantı noktalarına sahip olabilen en yeni akıllı telefonlar,
tabletler, PC'ler ve Mac bilgisayarlar için 128 GB'a kadar ekstra depolama
alanı sağlamanın ideal bir yoludur. Ayrıca çevrimiçi hizmetler aracılığıyla dosya
paylaşmaktan daha kolaydır.
100 MB/sn'ye varan okuma ve 15 MB/sn'ye varan yazma hızları sunar ve
hemen takılıp kullanılabilir. Ters çevrilebilir USB Type-C™ konnektörünü
korumak için dönen bir kapağa sahiptir.
5 yıllık garanti ile desteklenir.

Dell Fiziksel Güvenlik Kilitleri ve Gizlilik Filtreleri
Pişman olmaktansa tedbirli davranmak daha iyidir! Dell'in Kilitleri ve Gizlilik Filtreleri
yatırımınızı ve bilgilerinizi korumak için tasarlanmıştır.

Dell Gizlilik Filtreleri
•

Ekrandaki bilgileri gizli tutar

•

Çerçevesiz tasarım ekranınızı korur

•

Görüntü netliğini korur
ve parlamayı azaltır

•

Dell dizüstü bilgisayar ekranlarına
uyacak boyutlarda sunulur

Dell aygıtları için N17 Anahtarlı Dizüstü
Bilgisayar Kilidi
•

•

•

•

•

Saplamalı kilit yuvasına sahip en yeni Dell dizüstü
bilgisayarlar ve aygıtlarda çalışmak üzere tasarlanmış
ve sertifikalanmıştır. Kensington'ın kurcalamaya
karşı dayanıklılık, güvenilirlik ve sağlamlık ile
ilgili endüstri lideri test standartlarını karşılar
Hırsızlık girişimlerine karşı direnmek ve bunları
engellemek için yan "kanca" tutma yerlerini saplamalı
kilit yuvasının iç taraflarına doğru genişleterek aygıt
kasası ve kilit arasında sağlam bir bağlantı oluşturur
Patentli, açılmayı engelleyen Gizli Pin Teknolojisine
sahip 5 mm Anahtar Sistemi, Kensington kilitlerin
farklı tarzlarında özel çözümlere uygundur
Ekseni Etrafında ve Sağa Sola Döndürme Kablosu.
Özel menteşe garip açıları ortadan kaldırıp
anahtarı oldukça kolay bir şekilde sokmanıza izin
vererek mükemmel hareket özgürlüğü oluşturur
Dell'in sunduğu her türlü Kensington kilit türünü
açmak için tek bir Ana anahtar sağlayabilen
birleştirici bir Ana Anahtar olarak sunulur

Tüm Dell güvenlik yuvaları için ClickSafe Kilit
•

ClickSafe kilit, hem Kensington güvenlik yuvası
hem de saplamalı kilit yuvası içeren 2017 mobil
sistemleri için iki sabitleme noktası içerir

•

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
ile monitörler dahil tüm
Dell aygıtlar için uygundur

•

Patentli, açılmayı engelleyen Gizli
Pin Teknolojisine sahip 5 mm
Anahtar Sistemi, Kensington
kilitlerin farklı tarzlarında özel
çözümlere uygundur

•

Dell'in sunduğu her türlü
Kensington kilit türünü açmak için
tek bir Ana anahtar sağlayabilen
birleştirici bir Ana Anahtar olarak
sunulur

DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN; BİZİMLE KONUŞUN.
Dell'in işinizi dönüştürmeye nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek
için Dell.com adresini ziyaret edin veya Dell Hesap Yöneticinizle
iletişime geçin.
Dell ve Dell logosu Dell Inc. şirketinin ve bağlı şirketlerinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Ürün bulunabilirliği ve teknik özelliklerinin bölgeye göre değişebileceğini lütfen unutmayın.

1. Gerek duyulduğunda, telefonla/çevrimiçi tanılamanın ardından yedek parça/ünite gönderimi. Arızalı birim iade edilemezse ücret alınır. Servis her zaman sağlanamayabilir.
2. www.dellemc.com/resources/en-us/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf
3. Şubat 2019 tarihinden itibaren, herkese açık veriler kullanılarak yapılan, rakip ürünlerle ilgili Dell şirket içi analizine dayanır. Uyumlu Dell sistemleriyle birlikte kullanıldığında 130
Watt'a kadar Güç Dağıtımı.
4. Şubat 2019 tarihinden itibaren, herkese açık veriler kullanılarak yapılan, rakip ürünlerle ilgili Dell şirket içi analizine dayanır. Uyumlu Dell sistemleriyle birlikte kullanıldığında 130
Watt'a kadar Güç Dağıtımı. ExpressCharge Boost, belirli Dell sistemlerinde bulunur.
5. Şubat 2019 tarihinden itibaren, herkese açık veriler kullanılarak yapılan, rakip ürünlerle ilgili Dell şirket içi analizine dayanır. Uyumlu Dell sistemleriyle birlikte kullanıldığında 210
Watt'a kadar Güç Dağıtımı.
6. Yalnızca bir kablo kullanıldığında işlevsellik tekli USB-C özelliklerine düşürülür.
7. 30 Hz'de üçüncü 4K ekran. USB-C bağlantısı aracılığıyla aynı anda en fazla üç ekran çıkışı desteklenebilir.
8. Kaynak: Hot Tech-Dell Monitor Productivity Study, Jun 2020
9. 8 saatlik bir iş günü boyunca kesintili kullanım olduğunun varsayıldığı, pil ömrü modeli hesaplamalarına ilişkin Aralık 2020 tarihli Dell analizine dayanır. Sonuçlar kullanıma, ürünün
çalıştırıldığı koşullara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir
10. Dell tarafından görevlendirilen 20 deneyimli web kamerası kullanıcısıyla yapılan bağımsız bir kullanıcı çalışmasına dayanmaktadır. Katılımcılar, Dell UltraSharp web kamerası ve
önde gelen diğer rakip markanın 4K kişisel konferans web kamerası ile tek tip, düşük ve yüksek kontrastlı aydınlatma koşullarında yayınlanan canlı web toplantı videosunun
parlaklığını, renk doygunluğunu ve keskinliğini değerlendirdi (Katılımcılara hiçbir fiziksel web kamerası veya marka gösterilmedi) (Haziran 2021).

