
Dell ügyfélperifériák
A teljes informatikai csomag a maximális termelékenységért



Termékeink kialakítása átgondolt tervezés eredménye, a maximális felhasználói teljesítményhez szükséges 
stílussal, innovációval, funkciókkal és egyéni szolgáltatásokkal. Akár helyszíni munkavégzésű mérnökökről van 

szó, akik útközben dolgoznak, akár irodai kreatív és tervezési feladatok felelőseiről, a munkához szükséges 
összes eszközt biztosítjuk a számukra, bárhol és bármikor – a kijelzőktől és dokkolóktól kezdve a hordozható 

töltőkön át a headsetekig.

Amikor az embereket jól működő technológia segíti, képesek jobban belemerülni a munkájukba, kevesebb 
zavaró tényezővel és megszakítással, így hatékonyabbá válnak. 

Ha az alkalmazottak hatékonyabbak, a vállalatok is azok.

Mindent egy helyen 

Kényelmesen vásárolhat egyetlen forrásból, amely termékek széles választékát kínálja világszerte, 
világszínvonalú szerviz- és támogatási szolgáltatással. 

Együtt jobb:

A Dell rendszerekkel való zökkenőmentes együttműködésre tervezve, tesztelve és minősítve.

Átgondolt kialakítás

Stílusos, innovatív, funkcionális – tartozékaink egyéni beépített szolgáltatásokat kínálnak, amelyek megkönnyítik 
az Ön életét, és amelyekkel maximális hatékonyságot érhet el.

Ezek a speciális funkciók minden ÚJ billentyűzetünkre és egerünkre vonatkoznak. 

Keresse a
 

ÚJ  ikont a következő oldalon.

Növelje 
termelékenységét

Az újratervezett 
architektúrával az 

akkumulátor akár 36 
hónapos üzemidőt is képes 

biztosítani.

Abszolút lelki nyugalom 

Minden vásárláshoz 3 éves 
speciális cseregarancia-
szolgáltatás jár, amelyen 
belül a csereeszközt a 

következő munkanapon 
kiszállítjuk.

2,4 GHz-es vezeték 
nélküli vagy Bluetooth 

csatlakoztatási lehetőség

Az egeret a két 
üzemmód bármelyikével 

csatlakoztathatja a 
rendszer(ek)hez.

Az üzemmódok eszközök 
közötti váltás esetén 

hasznosak.

Egyszerű felügyelet

 
A Dell Peripheral 

Manager lehetővé 
teszi gyorsbillentyűk 

programozását, eszközök 
párosítását, az akkumulátor 
és a kapcsolat állapotának 

ellenőrzését, valamint 
a legújabb firmware-

frissítések beszerzését.

Segítsen alkalmazottainak kihozni magukból a 
legjobb teljesítményt a megfelelő eszközökkel.

Maximális termelékenységre tervezve.



Dell több eszközzel használható vezeték nélküli 
billentyűzet és egér – KM7120W

• Több eszközös csatlakoztathatóság (2 db BT 5.0 és 2,4 
GHz-es vezeték nélküli technológia)

• 3 éves akkumulátor-élettartam

• Dell Peripheral Manager szoftver a testreszabáshoz, 
firmware-frissítéshez és perifériakezeléshez

• 3 év speciális cseregarancia1

Dell vezeték nélküli billentyűzet és egér – KM636 (fekete 
vagy fehér színben kapható) 

• Némított leütéshang, megemelt, nagyméretű és lapos 
billentyűk, multimédiás gombok, valamint kisebb távolság 
a billentyűk között a porosodás megelőzése érdekében.  

• Optikai követés és nagyobb egérgörgő 

• Opcionális tenyértámasz a még kényelmesebb használat 
érdekében

• Dell Universal Pairing

• 1 év speciális cseregarancia1

Dell Premier vezeték nélküli billentyűzet és egér – KM717 

• Az 1600 dpi-s lézeres egérrel szinte bármilyen felületen 
navigálhat, ideértve az üveget és a magas fényű 
felületeket is

• Teljes méretű billentyűzet 3 szakaszos kialakítással, 
több operációs rendszer támogatásával és népszerű 
gyorsbillentyűkkel Windows és Android rendszerhez 

• Három eszköz (asztali számítógép, laptop és 
mobileszközök) között is válthat a 2,4 GHz-es vezeték 
nélküli és a Bluetooth LE technológiával 

• Az ívelt egérrel és az öt gombbal csak egy ujjmozdulatra 
vannak a kényelmes gyorsparancsok.

• Dell Universal Pairing

• 1 év speciális cseregarancia1

Dell vezeték nélküli egér – WM126 

• Nélkülözhetetlen vezeték nélküli egér 

• Vezeték nélküli 2,4 GHz-es csatlakoztathatóság 
Nano hardverkulccsal 

• Akár 12 órás hónapos üzemidő 

• Optikai LED-es érzékelő, 1000 dpi 

• Dell Universal Pairing

• 1 év speciális cseregarancia1

Billentyűzet

• Kompakt billentyűzetkialakítás – 2 szakaszos

• Dönthető lábakkal állítható magasság

• Programozható billentyűk

• Több operációs rendszeres gyorsbillentyűk
Egér

• Optikai LED és 1600 DPI

• Kényelmes jobbkezes kialakítás hüvelykujjtámasszal

• Dönthető egérgörgő vízszintes görgetéshez

• Programozható bal oldali hüvelykujjgombok

Dell Mobile vezeték nélküli egér – MS3320W 
(fekete vagy titánszürke színben kapható) 

• Optikai LED 

• 1600 DPI

• Két csatlakoztatási üzemmód (BT 5.0  
és 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológia)

• 3 éves akkumulátor-élettartam

• Mindkét kéz számára kényelmes kialakítás 

• Dell Peripheral Manager szoftver a firmware-
frissítéshez és perifériakezeléshez

• 3 év speciális cseregarancia1

Dell Mobile Pro vezeték nélküli egér – MS5120W 
(fekete vagy titánszürke színben kapható)

• Optikai LED és 1600 DPI

• Két csatlakoztatási üzemmód (BT 5.0 és 2,4 GHz-es 
vezeték nélküli technológia)

• 3 éves akkumulátor-élettartam

• Dönthető egérgörgő vízszintes görgetéshez

• Programozható hüvelykujjgombok

• Dell Peripheral Manager szoftver a testreszabáshoz, 
firmware-frissítéshez és perifériakezeléshez

• 3 év speciális cseregarancia1

Dell több eszközzel használható vezeték nélküli 
egér – MS5320W

• Optikai LED 

• 1600 DPI

• Több eszközös csatlakoztathatóság 
(2 db BT 5.0 és 2,4 GHz-es RF 
technológia)

• 3 éves akkumulátor-élettartam

• Kényelmes jobbkezes kialakítás 
hüvelykujjtámasszal

• Dönthető egérgörgő vízszintes görgetéshez

• Programozható bal oldali hüvelykujjgombok

• Dell Peripheral Manager szoftver a testreszabáshoz, 
firmware-frissítéshez és perifériakezeléshez

• 3 év speciális cseregarancia1

Dell Bluetooth® egér – WM615

• Az egyedi hajlított kialakításnak köszönhetően 
könnyedén becsúsztatható a táskába

• Pontos és megbízható teljesítmény 

• Kompatibilis a Bluetooth 4.0 technológiát 
támogató népszerű operációs rendszerekkel

• 1 év speciális cseregarancia1

Dell Premier vezeték nélküli egér – WM527 

• Az 1600 dpi-s lézeres egérrel szinte bármilyen 
felületen navigálhat, ideértve az üveget és a 
magas fényű felületeket is

• Három eszköz (asztali számítógép, laptop és 
mobileszközök) között is válthat a 2,4 GHz-es 
vezeték nélküli és a Bluetooth LE technológiával

• Dell Universal Pairing

• 1 év speciális cseregarancia1

A legjobb minőség egy ujjmozdulattal elérhető. Ne becsülje alá azt, hogy milyen fontos a 
billentyűzet a kellemes számítógép-használati élmény szempontjából. A Dell számos vezeték 

nélküli billentyűzet-egér kombinációt kínál, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

Dell billentyűzetek és kombinált 
billentyűzet-egér eszközpárok

Kényelmes vezérlés és felhasználói élmény, nagyobb hatékonyság – a Dell egerekkel mindez 
csak egy ujjmozdulatnyira van.

Dell vezeték nélküli egerek

3 év speciális 
cseregarancia-

szolgáltatás1 
(csak új billentyűzetek 

és egerek esetén)

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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Dell aktív toll – PN557W

• Kiemelkedő pontossággal írhat az akár 2048 
nyomásérzékenységi szintnek köszönhetően 

• A véletlen érintéseket felismerő technológiának 
köszönhetően kényelmesen pihentetheti tenyerét a 
képernyőn

• Testreszabható felső gomb és két testreszabható gomb 
a száron 

• Még lezárt képernyő esetén is lehetséges jegyzetelni 

• A tollat a tollban található mágnessel vagy egy 
tollrögzítővel kapcsolhatja laptopjához (a kompatibilis 
rendszerek esetén) 

Dell aktív toll – PN350M

• Inspiron 2 az 1-ben laptopján természetes módon 
jegyzetelhet vagy készíthet vázlatokat az akár 1024 
érzékenységi szintnek köszönhetően. 

• A véletlen érintéseket felismerő technológiával 
kényelmesen pihentetheti tenyerét a képernyőn 

• A száron található két gombra kattintva hatékonyan 
radírozhat, vagy kiválaszthatja a nyíl-/kontextusmenüt 

• A rögzítőnyílás segítségével nyakpánthoz vagy 
tollrögzítőhöz is kapcsolható

• Kényelmesen illeszkedik a mágneses rögzítési 
lehetőséget kínáló Inspiron 7390 / 7590 2 az 1-ben 
rendszerek tartórekeszébe

• 18 hónapos akkumulátoros üzemidő (napi 3 órás, heti 5 
órás, AAAA elemmel történő használatot véve alapul) 

Dell strapabíró aktív toll – PN720R

• A nyomásérzékeny kialakítás lehetővé teszi, hogy a 
táblagép annak megfelelően reagáljon, hogy erősebb 
vagy finomabb nyomást fejt ki – így még kesztyűben is 
készíthet vázlatokat vagy jegyzeteket, és rákattinthat 
mappákra vagy alkalmazásokra.

• A toll végén található rekeszben akár négy cserehegy is 
tárolható

• Az IP55 besorolásból látható, hogy ellenáll a pornak, 
víznek, szennyeződésnek és ködnek

• Néhány gombnyomással másolhat, kijelölhet és 
áthelyezhet objektumokat, így nagyon leegyszerűsíti a 
mindennapi feladatokat

A nyomásérzékenység, a döntési szög, valamint a mágneses és rekeszes rögzítés a rendszer lehetőségeitől függ.  
A tollak és a kompatibilis Dell rendszerek listája a Dell tollak kompatibilitási brosúrájában található.2

Dell Smartcard USB-billentyűzet – KB813

• Az adatátvitel a billentyűzet és 
a rendszer között csak az USB-
interfészen keresztül történik 

• A billentyűzetek és intelligenskártya-
olvasók funkcióit egyetlen adatbeviteli 
rendszerként kínálja 

• USB-billentyűzet intelligenskártya-
olvasóval, max. 104 billentyűvel 

• Ideális banki tranzakciókhoz, 
azonosítórendszerekhez, biztonságos 
webes alkalmazásokhoz és 
biztonságos bejelentkezéshez.

Dell vezetékes üzleti multimédiás billentyűzet – KB522

• A közepes méretű billentyűk hatékony, kényelmes 
adatbevitelt tesznek lehetővé

• Gyorsbillentyűk és multimédiás gombok a gyors 
parancskiadás érdekében 

• A két USB-port kibővített csatlakoztathatóságot kínál

Dell multimédiás billentyűzet | KB216 (fekete, szürke 
vagy fehér színben kapható)

• Multimédiás gombok a gyors műveletek és 
parancsok érdekében 

• Kényelmes, íróasztal-központú kialakítás 

• A lapos billentyűs, teljes méretű kialakítás hatékony 
és kényelmes gépelést tesz lehetővé 

• Opcionális tenyértámasz a még kényelmesebb 
használat érdekében

Dell vezetékes egér ujjlenyomat-olvasóval – MS819 

• Biztonságos hozzáférés a PC-hez a Windows Hello 
segítségével

• FIDO1-kompatibilis a biztonságos online fizetés érdekében 

• GS jelöléssel minősítve

• Egyszerű telepítés nélküli üzembe helyezés

• Kényelemre tervezve

• 1 év speciális cseregarancia1

Dell Premium aktív toll – PN579X

• A rugalmas többprotokollos csatlakoztatás minden 
Windows-alapú Dell 2 az 1-ben laptoppal kompatibilis

• Üzemmódváltási lehetőségek – MPP / AES 1.0 / 2.0 

• Természetes írási és rajzolási élmény 4096 
nyomásérzékenységi szinttel  

• Döntési szögek támogatása rajzoláskor a 
részletes árnyékoláshoz  

• A támogatott Dell 2 az 1-ben 
notebookokon a mágneses tollrögzítő 
kényelmes hozzáférést biztosít

• Egyszerű csatlakoztathatóság 
Bluetooth 4.2 technológiával

• 12 hónapos akkumulátoros 
élettartam (csak AAAA esetén)Dell optikai egér – MS116 (fekete, szürke vagy fehér 

színben kapható) 

• Optikai LED-es követés és vezetékes 
csatlakoztathatóság 

• Telepítés nélküli üzembe helyezés USB-n keresztül

• 1 év speciális cseregarancia1

Dell lézeres egér – MS32 
0 (fekete vagy titánszürke színben kapható) 

• Lézeres érzékelő

• Vezetékes csatlakoztatási lehetőség: USB 2.0

• Felbontás (DPI): 400, 800, 1600, 3200

• 5 programozható gyorsparancsgomb

• Dell Peripheral Manager Windows 10 vagy újabb esetén

• 3 év speciális cseregarancia1

Dell vezetékes és biztonságos 
billentyűzetek és egerek

Élvezze a természetes írási élményt laptopján.

Dell aktív tollak
A legjobb minőség egy ujjmozdulattal elérhető. Ne becsülje alá azt, hogy milyen fontos a 

billentyűzet a kellemes számítógép-használati élmény szempontjából. 
A Dell számos vezetékes egeret kínál, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

ÚJ



Dell univerzális dokkoló: D6000
A Dell D6000 univerzális dokkolóval kényelmesen dokkolhat 
minden USB-C vagy USB 3.0 porttal rendelkező laptopot. 
Egyszerre akár három 4K felbontású kijelzőt csatlakoztathat7.

1 Dell dokkoló – WD19 130W
Akár 90 W-os tápellátás
Töltse rendszerét akár 90 W-os tápellátással, miközben 
a hatékonyságot biztosító kijelzőkhöz és perifériákhoz 
csatlakozik.

2 Dell dokkoló – WD19 180 W
Akár 130 W-os tápellátás
Növelje a termelékenységet a világ legnagyobb teljesítményű 
USB-C dokkolóival a gyorsabb töltést biztosító Dell 
ExpressCharge révén3. Az USB-C akár 10 Gbit/s adatátviteli 
sebességet is képes biztosítani, és akár két Full HD felbontású 
kijelző csatlakoztatását is lehetővé teszi a hatékonyabb 
munka érdekében.

Dell univerzális dokkoló: D3100
Az USB 3.0 laptopok vagy táblagépek csatlakoztathatóságát 
USB-kábellel kiterjesztheti a kijelzőkre és perifériákra is. 
Alapvető USB-portreplikálás akár három videokimenettel.

Jövőbiztos kialakítás 

A Dell kínálja a világ első moduláris dokkolóját, bővíthető csatlakoztathatósággal 
és tápellátással. A csatlakoztathatóság egyszerű bővítési és a tápellátás fejlesztési 

lehetőségével megfelelhet a fejlődő PC-környezet jövőbeli igényeinek, és 
jelentősen csökkentheti a bővítési költségeket.

Dell Thunderbolt™ WD19TB dokkolómodul
A jövőben nagyobb teljesítményre lesz szüksége? Váltson 
a WD19TB modulra, amely Thunderbolt-kapcsolatot 
biztosít akár 130 W-os tápellátással, 40 Gbit/s adatátviteli 
sebességgel és akár három kijelző támogatásával a teljes 
dokkoló csereköltségének töredékéért.

Dell Performance WD19DC dokkolómodul
Váltson a WD19DC modulra a jövőben, és növelje a tápellátást 
akár 210 W-ra a Precision mobil munkaállomásokkal való 
használatkor a teljes dokkoló csereköltségének töredékéért. 
Egy csatlakozóval is használható általános célú Dell 
laptopokhoz a PC-környezet maximális kompatibilitásáért.

Kompatibilis a Precision 7530, 7540, 7730, 7740 mobil 
munkaállomásokkal és a Latitude vagy XPS rendszerekkel, 
egyetlen USB Type-C™ kábellel való használatkor7.

1

2

3

3 Dell Thunderbolt dokkoló – WD19TB
Akár 130 W-os tápellátás
Maximális termelékenység a világ legnagyobb teljesítményű 
ThunderboltTM dokkolójával4. A Dell ExpressCharge technológiájú 
WD19TB akár 130 W tápellátást is képes biztosítani az íróasztalon 
való használatkor. Nem Thunderbolt-kompatibilis rendszerekkel 
is működik, így a legtöbb eszközzel kompatibilis. A Thunderbolt 
3TM technológia akár 40 Gbit/s adatátviteli sebességet is képes 
biztosítani, és akár négy kijelző csatlakoztatását is lehetővé teszi 
a hatékonyabb munka érdekében.

4 Dell Performance dokkoló – 
WD19DC Akár 210 W-os tápellátással
Növelje PC-je teljesítményét akár 210 W-ra a világ legnagyobb 
teljesítményű duál USB-C dokkolójával5. Érje el a kívánt 
rugalmasságot a mágneses rögzítésű USB-C kábelekkel. Mindkét 
kapcsolat használatával kihasználhatja a Precision Mobile 7530, 
7540, 7730, 7740 munkaállomásokkal kompatibilis duál USB-C 
funkcionalitást a maximális számítási teljesítmény érdekében. 

Egy kapcsolatot USB-C kábelként is használhat kompatibilitás 
céljából PC-környezetében6 .

4

Teljesítmény a hatékony munkához.

Általános célú Dell dokkolócsalád
Teljesítmény a hatékony munkához.

Általános célú Dell dokkolócsalád



Dell Premier 15 hüvelykes vékony hátizsák (PE1520PS)  
Dell Premier 15 hüvelykes hátizsák (PE1520P)  
Dell Premier 15 hüvelykes hátizsák (PE1520C)

• Környezetbarát*

• TSA-ellenőrzőpont-barát kialakítás (csak a Premier esetén)

• Dedikált laptoprekesz EVA habos védelemmel és 
táblagépzsebbel

• Tartós 1680D ballisztikus poliészter fekete bőrrészletekkel

• Párnázott főrekesz

• Elülső rendezőrekesz cipzáros zsebbel

• Cipzáros elülső bőrzseb rejtett felső zseb az értékes 
tárgyaknak

• Könnyen használható rögzítési lehetőség a gurulós 
bőröndök fogantyújához

• Kényelmes töltési lehetőség a táska belsejében

Dell Pro 13, 14 és 15 hüvelykes tok

• Kék plüssbéléses rekesz, amely megóvja a 
laptopot a karcolásoktól

• Vízálló, tartós anyagok és professzionális kialakítás

• A könnyen megragadható cipzárhúzókkal ellátott 
elülső rendszerező panellel könnyen hozzáférhet 
tollaihoz és pénztárcájához

• Könnyű szállíthatóság a levehető, állítható 
vállpántnak köszönhetően

• Elérhető három laptopméretben

• Könnyen használható rögzítési lehetőség a 
gurulós bőröndök fogantyújához

Dell Pro 15 / 17 hüvelykes hátizsák (PO1520P / PO1720P) 
Dell Pro 14 / 15 hüvelykes hátizsák (PO1420C / PO1520C)

• Környezetbarát*

• Tartós 1680D ballisztikus poliészter

• Dedikált laptoprekesz EVA habos védelemmel és 
táblagépzsebbel

• Párnázott főrekesz becsúsztatós zsebbel

• Elülső rendszerezőrekesz

• Kényelmes S formájú vállpántok és béléssel ellátott 
felső tartozékzseb; (hátizsák)

• Gurulós bőröndökhöz rögzíthető az utazás 
megkönnyítése érdekében

• Kényelmes töltési lehetőség a táska belsejében

• Fényvisszaverő részletek

*  A poliészter oldatos festési folyamata 90%-kal kevesebb szennyvizet 
generál, 29%-kal kevesebb energiát fogyaszt, és 62%-kal alacsonyabb 
CO2-t bocsát ki, mint a hagyományos festési folyamatok. 

  A Dell 2018 decemberében folytatott belső elemzése alapján, amely az 
oldatalapú festéssel kezelt szűz poliészterekre és a szövetszolgáltatói 
adatlapokra vonatkozó közzétett adatokat dolgozta fel.

Ki mondta, hogy nem viheti magával? Védje és hordozza Dell laptopját vagy 2 az 1-ben 
notebookját elegáns hordtáskáinkkal stílusosan, bárhová is menjen. Számos stílusból 

válogathat, táskáktól tokokon keresztül hátizsákokig.

Dell Premier és Premier Slim kézitáska és hátizsák
A tartós, időjárásnak ellenálló anyagokból készült Dell Pro kézitáskával vagy hátizsákkal nem 

jelentenek majd kihívást a mindennapos ingázás nehézségei.

Dell Pro kézitáskák és hátizsákok



Dell UC headsetek – UC150/UC350 
(Skype for Business-minősítéssel)

• Ideális konferenciahívásokhoz: a 
személyes hívások hangminősége, HD 
szélessávú hangzással és dinamikus 
hangszínszabályozóval 

• Működik a főbb egyesített 
kommunikációs platformokkal, és 
Skype for Business-minősítéssel 
is rendelkezik

• A beépített zajszűrő mikrofon 
csak az Ön hangját rögzíti, figyelmen 
kívül hagyva a környező háttérzajt 

• A kényelmes műbőr fülpárnák passzív zajszűrést 
biztosítanak, kizárva a magas frekvenciás 
környezeti zajt

• A vezérlőegységgel kényelmesen kezelheti a 
hívásfunkciókat, például a hívásfogadást, a hívás 
befejezését, hangerőszabályozást és a némítást 

• Húzza ki a 3,5 mm-es csatlakozót a 
vezérlőegységből, és csatlakoztassa okostelefonjához 
vagy táblagépéhez híváskezdeményezéshez vagy 
kedvenc zenéi lejátszásához

• Az UC350 3,5 mm-es csatlakozót tartalmaz, a 
csomagban pedig egy hordozótasak is található.

• 3 éves garanciával

Dell Notebook Power Bank Plus kiegészítő akkumulátor – 
USB-C: PW7018LC (65 Wh, 6 cella)

• Dell és harmadik féltől származó USB-C laptopok, 
valamint mobileszközök rendkívül széles skálájának 
töltéséhez biztosít tápellátást (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 
A, 20 V/3,25 A)

• Az egyetlen olyan USB-C kiegészítő notebooktöltő, 
amely 65 W-os tápellátást kínál* 

• A másodlagos, írási-olvasási USB-A-porttal egyszerre 
tölthető USB-C laptopját és okostelefonját 

• Tekintse meg vagy szerkessze az okostelefonján vagy 
flash-meghajtóján található tartalmakat Autós/repülős adapter

Töltse fel eszközeit és maradjon hatékony útközben vagy 
repülőn ülve is a Dell autós/repülős adapterével. Szivargyújtóhoz 
vagy repülőgépes tápkimenethez csatlakoztatva biztosítja 
laptopja tápellátását és tölti az akkumulátort.

Dell Professional monitorra csatlakoztatható hangszóró – 
AE515M (Skype for Business-minősítéssel)

• Élvezze a továbbfejlesztett hangzás- és multimédiás 
élményt monitorán

• Háttérzaj-csökkentés és duál tömbmikrofon 
visszhangcsökkentéssel

• Microsoft® Skype® for Business-minősítéssel

• Opcionális állvány új kijelzőkhöz 

• 3 éves garanciával

Dell monitorra csatlakoztatható USB-
hangszóró – AC511 M

• Magával ragadó térhatású hangzásélményt 
biztosít jól érthető párbeszédekkel és 
gazdag basszustartománnyal

• Maximálisan torzításmentes tiszta hangzás 
a számítógépes multimédiás térben

• 3 éves garanciával

Dell Notebook Power Bank Plus kiegészítő akkumulátor– 
PW7015L (65 Wh, 6 cella)

• Hordozható tápellátás Dell notebookokhoz ötszakaszos 
LED-kijelzővel, amely megjeleníti a fennmaradó töltöttséget

• Kényelmesen illeszkedik a Dell Premier hátizsákokba és 
kézitáskákba táskán belüli töltéshez 

• A két USB-töltőporttal egyszerre tölthet egy pár 
mobileszközt, vagy akár Dell notebookját 

• Az 65 Wh-s akkumulátor megbízható tartalék 
tápellátást nyújt

(Elérhető továbbá: Dell Power Companion PW7015MC kiegészítő akkumulátor 
– 45 Wh, 4 cella)  
*A Dell által 2017 novemberében végzett belső elemzés alapján. 

Dell Mobile adapter hangszóróval – MH3021P

• A világ első beépített hangszórót tartalmazó USB-C adaptere, amely 
átfogó csatlakoztatási és konferenciamegoldást kínál.

• A számos port széles körű csatlakoztathatóságot biztosít. Az akár 
10Gbit/s-os sebességgel másodpercek alatt másolhat át nagyméretű 
médiafájlokat az USB-C vagy USB-A portokon keresztül.

• Ezzel a többportos Dell adapterrel éles képmegjelenítést élvezhet 
akár 4K felbontásban, 60 Hz-en, amikor csatlakoztatja a külső 
meghajtót a HDMI 2.0 vagy USB-C porton keresztül; a beépített 
kihangosító pedig kényelmes konferenciaélményt biztosít. 

• Most akár 90 W-os tápellátással töltheti laptopját – csupán annyi 
a teendő, hogy csatlakoztatja USB-C tápegységét vagy kijelzőjét a 
kihangosító USB-C portjához.

Dell USB-C Power Adapter Plus 90 W-os tápegység

Két eszköz, egy töltő.

• Mostantól nem szükséges egy második töltőt is magával 
hurcolnia: mindkét eszköz tápellátását biztosíthatja 
egyetlen tápegységgel. Egy időben biztosíthat akár 90 
W-os tápellátást USB-C laptopja, illetve 10 W-os tápellátást 
USB-A mobileszköze számára.

• Az akár 90 W-os tápellátással ez a tápegység egyaránt 
hatékonyan tölti a legújabb 90 W-os laptopokat és a kisebb 
teljesítményű régebbi modelleket. A legújabb USB-C PD 
3.0i iparágiszabvány-minősítés a garancia arra, hogy ez az 
adapter USB-C laptopok széles választékával működik.

• Tökéletes, ha gyors töltésre van szüksége egy elfoglalt 
időszakban – az adapter Dell ExpressCharge funkciójával 
mindössze 15 perc alatt akár 35%-os töltöttséget is elérhet. 
Dell laptopját emellett akár 80%-ra is feltöltheti kevesebb 
mint egy óra alatt, így tovább maradhat hatékony.

Dell SB521A monitorra csatlakoztatható vékony hangszóró

• A világ legvékonyabb és legkönnyebb monitorra 
csatlakoztatható hangszórója mágnesesen rögzíthető a 
Dell UltraSharp és P sorozatú monitorokhoz*, így nincs 
többé felesleges kábel az íróasztalon

• Élvezze a gazdag és kristálytiszta hangzást a nagy 
teljesítményű 3,6 W-os (RMS) hangszórókkal, amelyek 
180 Hz és 20 kHz közötti frenvenciatartományt 
biztosítanak

• Rugalmasan megdöntheti, elforgathatja és elfordíthatja 
a monitort bármely irányban, miközben a monitorra 
csatlakoztatható hangszóró rögzítve marad, és nem 
akadályozza a monitor beállítását.

• Dell monitorokkal és PC-kkel tesztelve és minősítve

• 3 éves garanciával

*Csak egyes Dell monitorokkal kompatibilis. A megjelenés időpontjában kompatibilis 
monitorok: P3421W, P3221D, P2721Q, U2421E

A kiegészítő notebook-akkumulátoroktól kezdve a tápegységekig – bármely 
munkastílushoz talál megfelelő Dell tápellátási megoldást.

Dell tápellátási megoldások
Halljon többet, tegyen többet. A Dell hangtechnikai megoldásai kivételes tisztaságot 

biztosítanak, akár konferenciahívásban vesz részt, akár kedvenc zenéit hallgatja.

Dell hangszórók és headsetek
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Dell USB-C mobil adapter – DA300

• A legátfogóbb és legkompaktabb 6 az 1-ben USB-C 
mobiladapter HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet, USB-C 
és USB-A portokkal 

• Az egyetlen olyan adapter, amellyel a teljesítmény 
feláldozása nélkül csatlakozhat 4K felbontású kijelzőkhöz 

• Gyors SuperSpeed USB 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel 

• A rejtett hosszú csatlakozókábel biztosítja a „kagylóhéj” 
kivitelő, 2 az 1-ben, illetve átalakítható eszközökkel való 
használatot, és könnyen kihúzható vagy visszaengedhető 
az adapter felső és alsó borításának elforgatásával

Dell adapter – USB-C – DisplayPort

• Csatlakoztassa USB-C-kompatibilis laptopját/táblagépét 
különböző nagy felbontású kijelzőkhöz és projektorokhoz 
DisplayPorton keresztül 

• A hordozhatóság és a telepítés nélküli használat kényelme

• Maximum: 4K, 60 Hz

Dell adapter – USB-C – HDMI

• Jelenítsen meg videotartalmakat bármely asztali 
számítógépről vagy laptopról USB-C videokimeneten 
keresztül HDMI-kompatibilis kijelzőkön. 

• A hordozhatóság és a telepítés nélküli használat kényelme 

• Maximum: 4K, 60 Hz

Dell adapter – USB-C – USB-A 3.0

• Csatlakoztassa számítógépét USB-C porton keresztül 
USB-A 3.0 eszközökhöz és tartozékokhoz 

• A hordozhatóság és a telepítés nélküli használat kényelme 

Dell átalakító – USB-C – Ethernet (PXE rendszerindítás)

• Felgyorsítja a streaminget és a hálózati kapcsolatot  

• Hálózatok bővítése vagy hozzáadása Ethernet-porttal, a 
PC meglévő USB-C portjának használatával

• Támogatja az olyan vállalati szolgáltatásokat, mint például 
a MAC-cím átadása. a PXE-alapú rendszerbetöltés és a 
Wake-On-LAN.

Dell adapter – USB-C – VGA

• Jelenítsen meg videotartalmakat bármely számítógép USB-C 
videokimenetén keresztül VGA-kompatibilis kijelzőkön. 

• A hordozhatóság és a telepítés nélküli használat kényelme 

• Nézzen filmeket otthoni projektorral, asztali számítógépének 
tükrözésével bővítse munkaállomását, vagy jelenítsen meg 
prezentációkat az iskolában vagy a munkahelyén

Dell Adapter – USB-C – DUAL USB-A  
tápellátás-továbbítással 

Kompromisszummentes termelékenység 

• Csatlakoztasson két USB-A eszközét, miközben tölti USB-C 
laptopját. A két SuperSpeed 10 Gbit/s USB-A porttal ez az 
adapter kibővíti számítógépe csatlakozási lehetőségeit. 

• Az extra portok ideálisak, ha laptopja nem tartalmaz USB-A 
portokat, különösen egér, flash-meghajtó vagy prezentációs 
távvezérlő csatlakoztatásakor.  

Gyors adatátvitel 

• Ezek az USB-A 3.1 Gen 2 portok gyors, akár 10 Gbit/s 
sebességű adatátvitelt biztosítanak, és az előző 
generációhoz képest kétszeresen gyorsak, így Ön is többet 
végezhet el. 

• Töltsön le videókat telefonjáról, 
vagy helyezzen át nagy 
méretű fájlokat egy 
flash-meghajtóra 
– mindezt páratlan 
sebességgel.

• Maximum: 4K, 60 Hz.

Dell adapter – USB-C – HDMI/DisplayPort  
tápellátás-továbbítással 

Kompromisszummentes termelékenység 

• Alakítsa át USB-C notebookját maximális 
csatlakoztathatóságot nyújtó mobil munkaállomássá 
ezzel a Dell USB-C eszközzel, amely tápellátás-
továbbítást biztosít, lehetővé teszi a laptop akár 90 
W teljesítményű töltését, miközben ezzel egy időben 
egy külső 4K HDR-kijelzőhöz csatlakozik – mindezt 
a megjelenítési teljesítmény csökkenése nélkül.

Kompakt és kompatibilis 

• Ez a karcsú és elegáns kényelmesen illik a zsebébe 
vagy a laptoptáskájába. 

• A kompakt méretek egyszerű hordozhatóságot 
biztosítanak, így bárhová magával viheti az eszközt. 

• Ez a Dell rendszerekkel tesztelt és minősített USB-C 
adapter megfelel az iparági USB-C szabványoknak, 
és mindig hibátlanul működik.

• Maximum: 4K, 60 Hz.

Dell memóriabővítések
Növelje a teljesítményt és rendszere élettartamát Dell minősített 
memóriával

Több memóriára lehet szüksége, ha…

• A rendszerteljesítmény visszaesését érzékelte.

• Szeretné kitolni rendszere élettartamát.

• Egy újabb operációs rendszert szeretne telepíteni, mint 
például a Microsoft Windows 10.

• Mostanában bővített vagy telepített további hardvereket 
vagy szoftvereket.

Típus: SODIMM (nem ECC, ECC), UDIMM (nem ECC, ECC, XMP)

Frekvencia: akár 3200 MHz

Kapacitás: akár 32 GB

Korlátozott élettartam-garancia

Dell tárhelybővítések
Növelje a kapacitást Dell minősített félvezető-alapú meghajtóval (SSD). 
A tárolókapacitást akár 2 TB-ra növelve lehetővé teszi nagy mennyiségű adat tárolását. 
Ez a PCIe és SATA interfészt tartalmazó SSD fejlettebb adatátviteli sebességet nyújt.

A félvezető-alapú meghajtók előnyei a mechanikus rendszerű meghajtókkal szemben:

• Tartósabb: Az áramköri lapokra szerelt, nem mechanikus kialakítású NAND flash ütésállóbb. 

• Gyorsabb: A merevlemezekhez képest gyorsabb adathozzáférés, indítás, fájlátvitel, illetve 
általános számítástechnikai élmény. 

• Csendesebb: Szinte tökéletesen zajmentes működés a hangos, zajos merevlemezekkel szemben. 

• Könnyebb: A flash-alapú félvezető-alapú meghajtók jelentősen könnyebbek. 

• Hűvösebb: A félvezető-alapú meghajtók működéséhez kisebb áramfogyasztás is elegendő, így 
csökken a rendszer hőleadása is. 

• Hatékonyabb: Kisebb áramfogyasztás csúcsteljesítmény esetén.

Dell flash
Az USB flash-meghajtók és microSD-kártyák lehetővé teszik a dokumentumok 
mentését, valamint a fényképek, zeneszámok, videók és egyéb tartalmak megosztását.

A kombinált flash-meghajtó dupla interfészt tartalmaz, amely szabványos USB és USB 
Type-C™ portokkal egyaránt használható. 

Ideális megoldás akár 128 GB extra tárhely biztosítására a legújabb okostelefonok, 
táblagépek, PC-k és Mac számítógépek számára, amelyek gyakran kevesebb 
portot tartalmaznak, emellett az online szolgáltatásoknál egyszerűbb módot nyújt a 
fájlok megosztásához. 

Csak csatlakoztatja az eszközt, és már meg is kezdheti a gyors, akár 100 MB/s 
olvasási és 15 MB/s írási sebességű használatot; a visszafordítható USB Type-C™ 
csatlakozót pedig elforgatható védősapka óvja. 

5 éves garancia biztosítja a nyugodt használatot.

Bármit, bárhol csatlakoztathat. A Dell adaptermegoldásaival egyszerűen csatlakoztathatja kedvenc 
tartozékait számítógépéhez, akár az íróasztalnál ül, akár a konferenciateremben. 

Dell adapterek Dell minősített memória- és tárhelybővítések és 
flash-termékek
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N17 kulcsos laptopzár Dell eszközökhöz

• Minősítéssel rendelkezik, és a legújabb, ék alakú  
biztonsági zárral felszerelt Dell laptopokhoz és 
eszközökhöz tervezték. Megfelel a Kensington 
iparágvezető szabványainak az illetéktelen nyitásokkal 
szembeni ellenállás, a megbízhatóság és a tartósság terén

• A kinyúló szélső „kampók” beakadnak az ék alakú zárnyílás 
belső oldalaiba, és erős csatlakozást biztosítanak az 
eszközkeret és a zár között, védve a lopási kísérletek ellen

• A szabadalmaztatott, feltörésbiztos 
Hidden Pin technológiát alkalmazó 5 mm-
es kulcsrendszer kompatibilis a különböző 
Kensington-zárak egyedi megoldásaival

• Dönthető szögű és elfordítható kábel. A 
speciális csuklópánt szabad mozgást biztosít, 
megszüntetve a kényelmetlen szögeket, és 
lehetővé téve a kulcs könnyed behelyezését

• Mesterkulcsként is elérhető, amely képes a Dell  
által forgalmazott bármely Kensington  
stílusú zár nyitására

ClickSafe zár minden Dell biztonsági zárnyíláshoz

• A ClickSafe két rögzítési pontot tartalmaz 
a Kensington biztonsági zárakhoz és a 2017 
mobilrendszerekhez, amelyek ék alakú zárnyílással 
vannak felszerelve

• Ideális minden Dell eszközhöz, 
ideértve az asztali számítógépeket, a 
laptopokat és a monitorokat is

• A szabadalmaztatott, feltörésbiztos 
Hidden Pin technológiát alkalmazó 5 
mm-es kulcsrendszer kompatibilis a 
különböző Kensington-zárak egyedi 
megoldásaival

• Mesterkulcsként is elérhető, amely 
képes a Dell által forgalmazott 
bármely Kensington stílusú zár nyitására

Dell adatvédelmi szűrők

• Őrizze meg a képernyőn megjelenő 
adatai biztonságát 

• A keret nélküli kialakítás védi a kijelzőt 

• Fenntartja a képtisztaságot, és 
csökkenti a tükröződést

• A Dell laptop-képernyőkhöz 
illeszkedő méretekben kapható 

TUDJON MEG TÖBBET – FORDULJON HOZZÁNK.

Ha szeretne többet tudni arról, hogyan alakíthatja át vállalkozását 
a Dell segítségével, keresse fel a Dell.com webhelyet, vagy 

forduljon Dell-ügyfélfelelőséhez.

A Dell és a Dell embléma a Dell Inc. és leányvállalatai védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. 
A termékek elérhetősége és specifikációja régió alapján változhat.

1.  A cseregység vagy -alkatrész kiküldése, amennyiben szükséges, a telefonos/online diagnosztika befejezése után történik. Amennyiben a hibás egységet nem küldik vissza a 
Dellnek, díjat számolunk fel. Az elérhetőség változhat. 

2.  www.dellemc.com/resources/en-us/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf

3.  A Dell konkurens termékeket célzó, 2019 februárjában nyilvánosan elérhető adatokat felhasználó belső elemzése alapján. Akár 130 wattos tápellátás kompatibilis Dell 
rendszerekkel való használat esetén. 

4.  A Dell konkurens termékeket célzó, 2019 februárjában nyilvánosan elérhető adatokat felhasználó belső elemzése alapján. Akár 130 wattos tápellátás kompatibilis Dell 
rendszerekkel való használat esetén. Az ExpressCharge Boost csak adott Dell rendszereken érhető el.

5.  A Dell konkurens termékeket célzó, 2019 februárjában nyilvánosan elérhető adatokat felhasználó belső elemzése alapján. Akár 130 wattos tápellátás kompatibilis Dell 
rendszerekkel való használat esetén.

6.  Egyetlen kábel használatakor a funkciókészlet az egyetlen USB-C porthoz elérhető funkciókra korlátozódik.

7.  A harmadik 4K felbontású kijelző esetén 30Hz. Egyidejű USB-C kapcsolaton keresztül a rendszer legfeljebb három kijelző csatlakoztatását támogatja.

Fő a biztonság! A Dell zárakkal és adatvédelmi szűrőkkel megvédheti beruházását és adatait.

Dell fizikai biztonsági zárok és adatvédelmi szűrők

https://www.dell.com/en-us
www.dellemc.com/resources/en-us/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf

