
Klientske periférne zariadenia Dell
Kompletná ponuka IT zariadení na maximálnu produktivitu



V rámci dôsledného procesu navrhovania našich produktov sa zameriavame na ich štýl, možnosti inovácie, 
funkčnosť a jedinečné vlastnosti, ktoré sú kľúčom k maximálnej produktivite používateľov. Tvorcom 

a dizajnérom pracujúcim v kanceláriách, ale aj technikom, ktorí pôsobia v teréne a často cestujú, vieme za 
každých okolností poskytnúť ideálne riešenia vrátane obrazoviek, dokov, záložných zdrojov a náhlavných 

súprav, aby sme im tak uľahčili každodennú prácu.

Veríme, že ak zamestnanci pracujú so spoľahlivou a správne fungujúcou technológiou, dokážu sa lepšie zahĺbiť 
do práce, postupovať sústredenejšie, bez väčšieho prerušenia a byť produktívnejší. Produktivita zamestnancov 

ide napokon ruka v ruke s produktivitou firiem.

Obchod pod jednou strechou 

Nakupujte pohodlne z jedného obchodu. Nájdete v ňom široké portfólio príslušenstva, ktoré je dostupné všade 
na svete a ponúka špičkové možnosti podpory a servisu. 

Lepšia kompatibilita zariadení

Riešenia sú navrhované, testované a certifikované tak, aby bez problémov fungovali so systémami Dell.

Dômyselný dizajn

Naše štýlové, inovatívne a funkčné príslušenstvo vyniká tiež jedinečnými integrovanými funkciami, 
ktoré uľahčujú prácu a pomáhajú maximalizovať vašu produktivitu.

Pokročilé funkcie a vlastnosti sa vzťahujú na NOVÉ klávesnice a myši. 

Na nasledujúcich stranách si všímajte ikonu
 

NOVINKA

Väčšia výdrž 
a dlhotrvajúca 
produktivita

Vylepšená architektúra 
zariadení umožňuje dlhšiu 
výdrž ich batérie, a to až 

36 mesiacov.

Absolútne 
bezstarostné 

používanie 

Pri každom nákupe získate 
garanciu 3-ročného 
rozšíreného servisu 
s výmenou súčastí,1 
v rámci ktorého vám 
náhradné zariadenie 
dodáme už na ďalší 

pracovný deň.

Možnosť 2,4 GHz 
bezdrôtového 

pripojenia alebo 
pripojenia Bluetooth

Myš môžete so systémami 
spárovať prostredníctvom 

ktoréhokoľvek režimu.

Výber viacerých režimov 
je výhodou najmä pri práci 
s viacerými zariadeniami.

Jednoduchá 
správa zariadení

Vďaka softvéru Dell 
Peripheral Manager 

môžete programovať 
skratky, párovať 

zariadenia, kontrolovať 
stav batérie, zistiť 

možnosti pripojenia 
a získať najnovšie 

aktualizácie firmvéru.

Poskytnite zamestnancom vhodné pracovné nástroje 
a pomôžte im tak naplno využiť svoj potenciál.

Pri navrhovaní produktov myslíme 
na vašu maximálnu produktivitu.



Bezdrôtová klávesnica a myš 
Dell Multi-Device – KM7120W

• Možnosť pripojenia viacerých zariadení  
(2 x BT5.0 a 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie)

• 3-ročná výdrž batérie

• Kompatibilita so softvérom Dell Peripheral Manager 
na prispôsobenie, aktualizáciu firmvéru a správu 
periférnych zariadení

• 3-ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Bezdrôtová klávesnica a myš Dell – KM636 
(k dispozícii v čiernom a bielom prevedení) 

• Tlmené písanie na klávesnici, vyvýšené a priestranné 
klávesy typu chiclet, multimediálne klávesy, menšie 
medzery medzi klávesmi ako prevencia pred 
usadzovaním prachu

• Optické sledovanie a väčšie posúvacie koliesko myši 

• Voliteľná opierka dlaní na pohodlnejšie používanie

• Kompatibilita so softvérom Dell Universal Pairing

• Ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Bezdrôtová klávesnica a myš Dell Premier – KM717 

• Laserová myš s rozlíšením 1 600 DPI a možnosťou 
používania na sklenom, mimoriadne lesklom a takmer 
akomkoľvek inom povrchu

• Klávesnica s plnou veľkosťou, rozložením klávesov do 
troch sekcií, podporou 
viacerých operačných systémov a klávesmi s obľúbenými 
skratkami pre Windows a Android 

• Bezproblémová práca s tromi zariadeniami vrátane 
stolového počítača, notebooku a mobilných zariadení 
vďaka 2,4 GHz bezdrôtovému pripojeniu alebo pripojeniu 
cez Bluetooth LE 

• Ergonomická myš s oblúkovým dizajnom a piatimi 
tlačidlami na rýchle ovládanie

• Kompatibilita so softvérom Dell Universal Pairing

• Ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Bezdrôtová myš Dell – WM126 

• Základná bezdrôtová myš 

• Možnosť 2,4 GHz bezdrôtového pripojenia 
prostredníctvom hardvérového kľúča Nano 

• Výdrž batérie až 12 mesiacov 

• Optický senzor LED a 1 000 DPI 

• Kompatibilita so softvérom Dell Universal Pairing

• Ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Klávesnica

• Kompaktná klávesnica s rozložením klávesov do dvoch sekcií

• Možnosť naklonenia nôh klávesnice na prispôsobenie výšky

• Programovateľné klávesy

• Klávesy so skratkami pre viaceré operačné systémy

Myš

• Optický senzor LED a 1 600 DPI

• Pohodlné používanie s dizajnom pre pravákov 
a špeciálnou úpravou na strane palca

• Posúvacie koliesko s možnosťou naklonenia na 
vodorovné posúvanie

• Programovateľné tlačidlá na ľavej strane 
ovládateľné palcom

Bezdrôtová myš Dell Mobile – MS3320W 
(k dispozícii v čiernom alebo sivom prevedení) 

• Optický senzor LED 

• 1 600 DPI

• Možnosť duálneho pripojenia  
(BT5.0 a 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie)

• 3-ročná výdrž batérie

• Pre pravákov aj ľavákov 

• Kompatibilita so softvérom Dell Peripheral Manager na 
aktualizáciu firmvéru a správu periférnych zariadení

• 3-ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Bezdrôtová myš Dell Mobile Pro – MS5120W 
(k dispozícii v čiernom alebo sivom prevedení)

• Optický senzor LED a 1 600 DPI

• Možnosť duálneho pripojenia (BT5.0 a 2,4 GHz 
bezdrôtové pripojenie)

• 3-ročná výdrž batérie

• Posúvacie koliesko s možnosťou naklonenia na 
vodorovné posúvanie

• Programovateľné tlačidlá ovládateľné palcom

• Kompatibilita so softvérom Dell Peripheral Manager 
na prispôsobenie, aktualizáciu firmvéru a správu 
periférnych zariadení

• 3-ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Bezdrôtová myš Dell Multi-Device – MS5320W

• Optický senzor LED 

• 1 600 DPI

• Možnosť pripojenia viacerých zariadení 
(2 x BT5.0 a 2,4 GHz pripojenie RF)

• 3-ročná výdrž batérie

• Pohodlné používanie s dizajnom pre pravákov 
a špeciálnou úpravou na strane palca

• Posúvacie koliesko s možnosťou naklonenia na 
vodorovné posúvanie

• Programovateľné tlačidlá na ľavej strane ovládateľné 
palcom

• Kompatibilita so softvérom Dell Peripheral Manager 
na prispôsobenie, aktualizáciu firmvéru a správu 
periférnych zariadení

• 3-ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Myš Dell s pripojením Bluetooth® – WM615

• Dizajn s možnosťou otočenia do tenkého režimu 
na bezproblémové prenášanie v taške

• Precízny a spoľahlivý výkon 

• Kompatibilita s obľúbenými operačnými systémami 
vybavenými rozhraním Bluetooth 4.0

• Ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Bezdrôtová myš Dell Premier – WM527 

• Laserová myš s rozlíšením 1 600 DPI a možnosťou 
používania na sklenom, mimoriadne lesklom a takmer 
akomkoľvek inom povrchu

• Bezproblémové prepínanie medzi tromi zariadeniami, 
napríklad stolovým počítačom, notebookom a mobilným 
zariadením, vďaka 2,4 GHz bezdrôtovému pripojeniu 
alebo pripojeniu cez Bluetooth LE

• Kompatibilita so softvérom Dell Universal Pairing

• Ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Najlepšie technológie teraz máte na dosah ruky. Nezabúdajte preto na vhodnú klávesnicu, ktorá 
prispieva k pohodlnému používaniu počítača. Dell prináša širokú škálu riešení, v rámci ktorej si 

môžete podľa potrieb podnikania vybrať ideálnu kombináciu bezdrôtovej klávesnice a myši.

Klávesnice a kombinácie klávesníc a myší Dell
Úlohou každej myši Dell je ponúknuť jednoduché a pohodlné ovládanie, 
zefektívniť celkové používanie počítača a zvýšiť tak vašu produktivitu.

Bezdrôtové myši Dell

3-ročný 
rozšírený servis 

s výmenou 
súčastí1 

(iba pre nové 
klávesnice a myši)



Aktívne pero Dell – PN557W

• Presné a detailné písanie či kreslenie vďaka 
2 048 úrovniam citlivosti na tlak 

• Možnosť pohodlného položenia dlane na obrazovku 
vďaka technológii, ktorá bráni zaznamenaniu jej dotyku

• Prispôsobiteľné vrchné tlačidlo a dve konfigurovateľné 
bočné tlačidlá 

• Písanie poznámok aj na uzamknutú obrazovku 

• Bezpečné pripevnenie pera k notebooku vďaka 
zabudovanému magnetu alebo šnúrke (v prípade 
kompatibilných systémov) 

Aktívne pero Dell – PN350M

• Prirodzené písanie poznámok či kreslenie grafov na 
notebooku Inspiron typu 2 v 1 vďaka 1 024 úrovniam 
citlivosti na tlak 

• Možnosť pohodlného položenia dlane na obrazovku 
vďaka technológii, ktorá bráni zaznamenaniu jej dotyku 

• Dve bočné tlačidlá na efektívne vymazanie ťahu alebo 
výber šípky či kontextovej ponuky 

• Otvor na pripevnenie pera k dodanej alebo akejkoľvek 
inej šnúrke

• Magnetické pripevnenie pera k presne navrhnutému 
držiaku systémov Inspiron radu 7390 alebo 7590 typu 
2 v 1

• Výdrž batérie až 18 mesiacov (v prípade trojhodinového 
používania batérie typu AAAA počas piatich dní v týždni) 

Aktívne pero Dell Rugged – PN720R

• Dizajn s citlivosťou na tlak umožňujúci tabletu primerane 
reagovať na menší alebo väčší tlak a vám kresliť, 
odosielať poznámky a klikať na priečinky či aplikácie aj 
počas nosenia rukavíc

• Až štyri náhradné hroty ukryté v hornej časti pera

• Ochrana IP55 pred prachom, vodou, škvrnami a hmlou

• Jednoduché kopírovanie, vyberanie a presúvanie 
predmetov pomocou niekoľkých stlačení tlačidiel na 
bezproblémové každodenné používanie

Citlivosť na tlak, naklonenie a možnosť pripevnenia pera pomocou magnetu či šnúrky sa líšia v závislosti od funkcií a vlastností systému.  
Kompletný zoznam pier a systémov Dell, ktoré sú s nimi kompatibilné, nájdete v brožúre spoločnosti Dell o kompatibilite pier.2

Klávesnica Dell SmartCard USB – KB813

• Prenos údajov medzi klávesnicou 
a systémom iba cez rozhranie USB 

• Spojenie klávesnice a čítačky kariet 
SmartCard na prenos údajov do počítača 

• Klávesnica s až 104 klávesmi, rozhraním 
USB a čítačkou kariet SmartCard 

• Ideálne riešenie na bezpečné prihlásenie 
a realizáciu bankových prevodov, 
ako aj pre identifikačné systémy 
a zabezpečené webové aplikácie

Káblová firemná multimediálna klávesnica Dell – KB522

• Klávesy so stredne vysokým profilom na efektívne 
a pohodlné zadávanie údajov

• Klávesy so skratkami a multimediálne klávesy na rýchle 
spúšťanie príkazov 

• Rozšírené možnosti pripojenia vďaka dvom portom USB

Multimediálna klávesnica Dell – KB216 
(k dispozícii v čiernom, sivom alebo bielom prevedení)

• Multimediálne klávesy na rýchle akcie 
a zadávanie príkazov 

• Pohodlný dizajn ideálny pre váš pracovný stôl 

• Plné rozloženie klávesnice s klávesmi typu chiclet 
na efektívne a pohodlné písanie 

• Voliteľná opierka dlaní na pohodlnejšie používanie

Káblová myš Dell s čítačkou odtlačkov prstov – MS819 

• Bezpečný prístup k počítaču vďaka funkcii Windows Hello

• FIDO1 na bezpečnú online realizáciu platieb 

• S certifikačnou známkou GS

• Jednoduché pripojenie a používanie

• Dizajn zaručujúci pohodlie

• Ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Aktívne pero Dell Premium – PN579X

• Flexibilné možnosti pripojenia pomocou viacerých 
protokolov kompatibilných so zariadeniami Dell 
typu 2 v 1 s operačným systémom Windows

• Možnosť prepínania režimov – MPP/AES 1.0/2.0 

• Prirodzené písanie a kreslenie vďaka 
4 096 úrovniam citlivosti na tlak  

• Podpora naklonenia na detailné tieňovanie 
pri kreslení  

• Bezproblémový prístup vďaka 
magnetickému pripevneniu pera 
k podporovaným prenosným 
počítačom Dell typu 2 v 1

• Jednoduché pripojenie 
prostredníctvom rozhrania 
Bluetooth 4.2

• Bezstarostné používanie 
s výdržou batérie až 
12 mesiacov (iba AAAA)

Optická myš Dell – MS116 
(k dispozícii v čiernom, sivom alebo bielom prevedení) 

• Optické sledovanie LED a možnosti káblového pripojenia 

• Rozhranie USB s podporou rýchleho pripojenia 
a používania

• Ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

Laserová myš Dell – MS3220 
(k dispozícii v čiernom alebo sivom prevedení) 

• Laserový senzor

• Možnosti káblového pripojenia cez port 
USB 2.0

• Rozlíšenie (DPI): 400, 800, 1 600, 3 200

• Päť programovateľných tlačidiel so skratkami

• Kompatibilita so softvérom Dell Peripheral 
Manager pre Windows 10 alebo novšiu verziu

• 3-ročný rozšírený servis s výmenou súčastí1

NOVINKA

Zabezpečené káblové klávesnice a myši Dell
Teraz môžete aj pri práci s notebookom písať prirodzene ako s bežným perom.

Aktívne perá Dell
Najlepšie technológie teraz máte na dosah ruky. Nezabúdajte preto na vhodnú 

klávesnicu, ktorá prispieva k pohodlnému používaniu počítača. Dell prináša širokú škálu 
káblových riešení, v rámci ktorej si môžete podľa potrieb podnikania vybrať ideálnu myš.



Univerzálna dokovacia stanica Dell: D6000
Prostredníctvom univerzálnej dokovacej stanice Dell – D6000 
môžete pohodlne dokovať akýkoľvek notebook s portmi 
USB-C alebo USB 3.0. Získate možnosť súbežného pripojenia 
až troch obrazoviek s rozlíšením 4K.7

1 Dokovacia stanica Dell – WD19 130 W
S výkonom napájania až 90 W
Vďaka tomuto riešeniu bude vaša produktivita stále stúpať. Systém 
totiž môžete napájať výkonom až 90 W a súčasne ho pripojiť k ďalším 
obrazovkám a periférnym zariadeniam.

2 Dokovacia stanica Dell – WD19 180 W
S výkonom napájania až 130 W
Súčasťou dokov USB-C je teraz funkcia Dell ExpressCharge umožňujúca 
rýchlejšie nabíjanie.3 Ide zároveň o najvýkonnejšie doky na svete, vďaka 
ktorým môžete zvýšiť svoju produktivitu. Technológia USB-C umožňuje 
prenos údajov rýchlosťou až 10 Gb/s a podporuje pripojenie až dvoch 
obrazoviek s rozlíšením Full HD, čím zefektívňuje vašu prácu.

Univerzálna dokovacia stanica Dell: D3100
Vďaka káblu USB môžete rozšíriť možnosti pripojenia 
notebooku alebo tabletu s rozhraním USB 3.0 k obrazovkám 
a periférnym zariadeniam. Základná replikácia portu USB je 
možná na základe troch videovýstupov.

Dizajn pripravený na budúcnosť 

Dell ponúka prvý modulárny dok na svete s možnosťami pripojenia a výkonom, 
ktoré možno inovovať. To znamená, že môžete bez problémov rozšíriť alebo zlepšiť 

možnosti pripojenia a zvýšiť výkon napájania podľa toho, aké zariadenia budete 
v budúcnosti používať. Na inovácii tak môžete výrazne ušetriť.

Modul dokovacej stanice Dell s rozhraním Thunderbolt™ 
WD19TB
Čo ak budete v budúcnosti potrebovať vyšší výkon? 
Stačí, ak si zakúpite modul WD19TB pre dokovaciu stanicu 
s rozhraním Thunderbolt, ktorý ponúka výkon napájania až 
130 W, rýchlosť prenosu údajov až do 40 Gb/s a podporu 
pripojenia až troch obrazoviek. Zaplatíte tak oveľa menej 
ako pri výmene celého doku.

Modul dokovacej stanice Dell Performance WD19DC
Ak budete v budúcnosti potrebovať väčší výkon, nemusíte 
platiť za výmenu celého doku. Ušetrite a zakúpte si 
modul WD19DC s výkonom napájania až do 210 W, ktorý 
je kompatibilný s pracovnými stanicami Precision Mobile 
Workstation. Samostatný konektor môžete používať v rámci 
všetkých komerčných notebookov Dell na zabezpečenie 
absolútnej kompatibility v rámci počítačového prostredia.

Riešenie je kompatibilné s pracovnými stanicami Precision 
Mobile Workstation radu 7530, 7540, 7730 a 7740 
a systémami Latitude či XPS, a to prostredníctvom jediného 
kábla USB Type-C™.7

3

3 Dokovacia stanica Dell s rozhraním Thunderbolt – WD19TB
S výkonom napájania až 130 W
Kľúčom k maximálnej produktivite je dokovacia stanica s rozhraním 
ThunderboltTM, ktorá patrí medzi najvýkonnejšie riešenia na svete.4 
Dok WD19TB ponúka napájanie výkonom až 130 W. Funkcia 
Dell ExpressCharge, ktorá je jeho súčasťou, zasa zabezpečuje 
rýchlejšie nabíjanie pri práci za stolom. Funguje tiež so systémami, 
ktoré nepodporujú rozhranie Thunderbolt. K dispozícii tak máte 
bezproblémovú kompatibilitu s väčšinou zariadení. Technológia 
Thunderbolt 3TM umožňuje prenos údajov rýchlosťou až 40 Gb/s 
a podporuje pripojenie až štyroch obrazoviek, vďaka čomu môžete 
pracovať efektívne a s maximálnym nasadením.

4 Dokovacia stanica Dell Performance – 
WD19DC S výkonom napájania až 210 W
Zvýšte výkon svojho počítača až na 210 W. Pomôže vám v tom 
najvýkonnejší dok na svete s duálnym pripojením USB-C.5 Ak vám 
pri práci chýba väčšia flexibilita, určite oceníte káble USB-C, ktoré sa 
dajú vďaka magnetu ľahko oddeliť. Využite obe možnosti duálneho 
pripojenia USB-C kompatibilného s pracovnými stanicami Precision 
Mobile Workstation radu 7530, 7540, 7730 a 7740. Môžete si tak užívať 
nielen dokonale rýchle nabíjanie, ale aj maximálny výkon počítača. 

Samostatný kábel USB-C sa dá po oddelení použiť na zabezpečenie 
kompatibility v rámci počítačového prostredia.6

1

2

4

Zlepšite svoju produktivitu.

Rad komerčných dokovacích riešení Dell
Zlepšite svoju produktivitu.

Rad komerčných dokovacích riešení Dell



Batoh Dell Premier Slim 15 (PE1520PS)  
Batoh Dell Premier 15 (PE1520P) 
Taška Dell Premier 15 (PE1520C)

• Ekologický dizajn*

• Dizajn spĺňajúci požiadavky bezpečnostnej kontroly podľa 
agentúry TSA (iba prevedenia Premier)

• Samostatná priehradka pre notebook s puzdrom na 
tablet a vnútrom vyplneným ochrannou penou EVA

• Odolný povrch z balistického polyesteru (1680D)
a s prvkami z čiernej kože 

• Hlavná priehradka vyplnená ochrannou penou

• Predná priehradka s organizérom a vreckom na zips

• Predné kožené vrecko na zips a nenápadné vrchné 
vrecko na cennosti

• Zadný popruh na jednoduché nasadenie cez rukoväť 
cestovného kufra

• Pohodlné nabíjanie priamo v taške aj počas cestovania

Puzdro Dell Pro 13, 14 a 15

• Samostatná priehradka s mäkkou modrou 
podšívkou chrániaca notebook pred poškriabaním

• Profesionálny dizajn z nepremokavých 
a odolných materiálov

• Predná priehradka s organizérom a praktickým 
zipsom umožňujúca rýchly prístup k perám či 
peňaženke

• Ľahko prenosné puzdro s odpojiteľným 
a nastaviteľným ramenným popruhom

• K dispozícii v troch veľkostiach podľa vlastností 
vášho notebooku

• Zadný popruh na jednoduché nasadenie cez 
rukoväť cestovného kufra

Batoh Dell Pro 15/17 (PO1520P / PO1720P) 
Taška Dell Pro 14/15 (PO1420C / PO1520C)

• Ekologický dizajn*

• Odolný povrch z balistického polyesteru (1680D)

• Samostatná priehradka pre notebook s puzdrom na 
tablet a vnútrom vyplneným ochrannou penou EVA

• Hlavná priehradka vyplnená ochrannou penou 
s výsuvným vreckom

• Predná priehradka s organizérom

• Pohodlné ramenné popruhy v tvare S a vrchné vrecko 
s podšívkou pre ďalšie doplnky (v prípade batohu)

• Bezstarostné cestovanie vďaka možnosti pripojenia 
k cestovnému kufru na kolieska

• Pohodlné nabíjanie priamo v taške

• Reflexné prvky

*  Pri procese farbenia polyesteru v roztoku sa vyprodukuje o 90 % 
menej odpadových vôd, využije o 29 % menej energie a vypustí o 
62 % menej emisií CO2 v porovnaní s bežným procesom farbenia. 

  Podľa internej analýzy spoločnosti Dell z decembra 2018. 
Analýza je založená na verejne dostupných údajoch, ktoré 
súvisia s farbením riešení z čistého polyesteru, a technických 
listoch od dodávateľov tkanín.

Prečo by ste mali svoje zariadenia nechávať doma? Vyberte si z nášho sortimentu moderných 
doplnkov, v ktorých môžete bezpečne prenášať svoj notebook Dell alebo zariadenie typu 2 v 1, 

a cestujte vo veľkom štýle. Ponúkame vám niekoľko druhov elegantných tašiek, puzdier a batohov.

Tašky a batohy Dell Premier a Premier Slim
Taška či batoh Dell Pro si hravo poradí s podmienkami každodenného 

cestovania alebo dochádzania za prácou a vďaka odolným 
nepremokavým materiálom dokonale ochráni vaše zariadenie.

Tašky a batohy Dell Pro



Náhlavné súpravy Dell UC – UC150/UC350 
(s certifikáciou pre aplikáciu Skype for Business)

• Ideálne riešenie na počúvanie konferenčného 
hovoru s kvalitou zvuku ako pri osobnom 
stretnutí, širokopásmovým prenosom hlasu na 
úrovni HD a dynamickým ekvalizérom 

• Kompatibilita s väčšinou najrozšírenejších 
zjednotených komunikačných platforiem 
a certifikácia pre aplikáciu Skype for 
Business

• Integrovaný mikrofón s funkciou potláčania šumu, 
ktorý zaznamenáva iba váš hlas a ignoruje okolitý 
zvuk v pozadí 

• Pohodlné koženkové slúchadlá s pasívnou redukciou 
šumu a funkciou, ktorá potláča vysokofrekvenčný 
okolitý zvuk

• Praktická správa hovoru vďaka ovládacej jednotke 
na prijatie a ukončenie hovorov, úpravu hlasitosti 
a stlmenie zvuku 

• Konektor s priemerom 3,5 mm, ktorý sa dá odpojiť od 
ovládacej jednotky a pripojiť k smartfónu či tabletu na 
uskutočňovanie hovorov alebo prehrávanie obľúbenej hudby

• UC350 s možnosťami pripojenia pomocou 3,5 mm konektora 
a cestovným puzdrom

• K dispozícii s 3-ročnou zárukou

Napájací zdroj Dell Notebook Power Bank Plus – USB-C:  
PW7018LC (6-článková 65 Wh batéria)

• Možnosť nabíjania najširšieho portfólia notebookov 
od spoločnosti Dell a tretích strán s rozhraním USB-C 
a mobilných zariadení s rozličnými profilmi napájania 
(5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)

• Jediná power banka pre prenosné počítače s rozhraním 
USB-C zabezpečujúca napájanie výkonom až do 65 W* 

• Súčasné nabíjanie notebooku s rozhraním USB-C 
a smartfónu prostredníctvom sekundárneho portu 
USB-A s možnosťou čítania a zápisu údajov 

• Podpora zobrazovania a úpravy obsahu zo smartfónu 
alebo jednotky Flash 

Adaptér Auto/Air
Vďaka adaptéru Dell Auto/Air môžete svoje zariadenie nabíjať 
počas cestovania autom alebo lietadlom a udržať si tak stálu 
produktivitu. Možno ho pripojiť k zapaľovaču alebo zásuvke 
v lietadle a okrem napájania notebooku zároveň nabíjať batériu.

Zvukový panel Dell Professional – AE515M 
(s certifikáciou pre aplikáciu Skype for Business)

• Vylepšená kvalita hlasu a multimediálneho zvuku z monitora

• Redukcia šumu v pozadí a dva priestorové mikrofóny 
s funkciou potláčania ozveny

• Certifikácia pre aplikáciu Microsoft® Skype® for Business

• Vrátane voliteľného držiaka pre nové modely monitorov 

• K dispozícii s 3-ročnou zárukou

Zvukový panel Dell USB – AC511 M

• Záruka podmanivého priestorového zvuku, dokonalá 
čistota počas rozhovoru a pôsobivá úroveň 
basových tónov

• Reprodukcia čistého zvuku a minimálne skreslenie 
v rámci multimediálneho priestoru počítača

• K dispozícii s 3-ročnou zárukou
Dell Notebook Power Bank Plus – PW7015L 
(6-článková 65 Wh batéria)

• Prenosný napájací zdroj pre notebooky Dell vybavený 
päťsegmentovou obrazovkou LED zobrazujúcou 
zostávajúcu energiu

• Možnosť pohodlného nabíjania v taške alebo batohu 
Dell Premier 

• Dva porty USB umožňujúce súbežné nabíjanie dvoch 
mobilných zariadení a prenosného počítača Dell 

• Spoľahlivý záložný zdroj energie so 65 Wh batériou

(Ďalšie dostupné riešenie: Power banka Dell Power Companion PW7015MC – 
4-článková 45 Wh batéria) * Podľa internej analýzy firmy Dell z novembra 2017. 

Mobilný adaptér Dell s reproduktorom – MH3021P

• Adaptér USB-C ako prvý na svete zahŕňa integrovaný reproduktor, 
všestranné možnosti pripojenia a funkcie na riešenie konferenčných 
hovorov.

• Jeho súčasťou je niekoľko portov, ktoré zaručujú široké možnosti 
pripojenia. Prenášajte veľké multimediálne súbory bleskovou 
rýchlosťou až 10 Gb/s prostredníctvom portov USB-C a USB-A.

• Vďaka adaptéru Dell s viacerými portmi si môžete vychutnávať ostrý 
obraz s rozlíšením 4K pri frekvencii 60 Hz, ak svoju externú obrazovku 
pripojíte pomocou portu HDMI 2.0 alebo USB-C. Integrovaný 
reproduktor je zasa výhodou pri konferenčných hovoroch. 

• Ďalšou skvelou vlastnosťou je možnosť nabíjania notebooku výkonom 
až 90 W. Stačí, ak napájací adaptér alebo obrazovku s rozhraním 
USB-C pripojíte k portu USB-C tohto adaptéra s reproduktorom.

Dell USB-C Power Adapter Plus – 90W

Jedna nabíjačka na dve zariadenia

• Už so sebou nemusíte nosiť aj druhú nabíjačku. Prostredníctvom 
jediného adaptéra teraz môžete nabíjať obe zariadenia. Napájajte 
notebook s rozhraním USB-C výkonom až 90 W a súčasne 
s ním aj mobilné zariadenie s rozhraním USB-A výkonom 10 W.

• Vďaka výkonu napájania až do 90 W dokáže tento adaptér 
efektívne nabíjať najnovšie 90 W notebooky aj staršie modely 
s menším výkonom. Uisťujeme vás, že kompatibilita tohto 
adaptéra s certifikáciou najnovšieho priemyselného štandardu 
USB-C PD 3.0i sa vzťahuje na širokú škálu notebookov 
s rozhraním USB-C.

• Ide o ideálne riešenie, ak v rámci nabitého dňa potrebujete 
rýchlo nabiť aj svoj notebook. Adaptér aktivuje funkciu Dell 
Express Charge a úroveň vašej batérie sa už v priebehu 15 minút 
zvýši o 35 %. K dlhotrvajúcej produktivite prispieva aj tým, že 
batériu notebooku Dell dokáže už za hodinu nabiť na 80 %.

Tenký zvukový panel Dell SB521A

• Viac priestoru na pracovnom stole vďaka najtenšiemu, 
najľahšiemu a najkompaktnejšiemu zvukovému panelu 
na svete s možnosťou magnetického pripevnenia 
k monitorom radu P a Dell UltraSharp*

• Špičková kvalita a čistota zvuku vďaka reproduktorom 
s vysokým výkonom až 3,6 W (RMS) a rozsiahlou 
frekvenčnou odozvou od 180 Hz do 20 kHz

• Možnosť flexibilného naklonenia, vodorovného aj 
zvislého natočenia monitora do akéhokoľvek smeru 
s pevne pripojeným zvukovým panelom, ktorý vám 
nebude zavadzať

• Testované riešenie s certifikáciou pre počítače 
a monitory Dell

• K dispozícii s 3-ročnou zárukou

* Riešenie je kompatibilné iba s vybranými monitormi Dell. V čase uvedenia na 
trh bolo kompatibilné s monitormi P3421W, P3221D, P2721Q, U2421E.

Okrem napájacích zdrojov a adaptérov k prenosnému počítaču ponúkame aj ďalšie napájacie 
riešenia Dell, ktoré zaručene vyhovejú vášmu pracovnému štýlu.

Napájacie riešenia Dell
S lepším zvukom zvládnete viac. Zvukové riešenia Dell ponúkajú jedinečnú čistotu zvuku 

počas konferenčného hovoru aj počúvania obľúbenej hudby.

Reproduktory a náhlavné súpravy Dell

NOVINKA

NOVINKA



Mobilný adaptér Dell USB-C – DA300

• Komplexný a kompaktný mobilný adaptér typu 6 v 1 
s rozhraním USB-C, HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet 
a USB-A 

• Jediný adaptér s možnosťou pripojenia k obrazovkám 
s rozlíšením 4K bez ohrozenia výkonu 

• Port SuperSpeed USB s vysokou rýchlosťou prenosu 
údajov až do 10 Gb/s 

• Elegantne schovaný dlhý pripájací kábel, ktorý možno 
namotať alebo odmotať otáčaním vrchného a spodného 
krytu, s možnosťou pripojenia ku klasickým alebo 
konvertibilným notebookom a notebookom typu 2 v 1

Adaptér Dell z USB-C na DisplayPort

• Pripojenie notebookov alebo tabletov s rozhraním 
USB-C k rôznym obrazovkám a projektorom 
s vysokým rozlíšením a rozhraním DisplayPort 

• Prenosné riešenie so zárukou okamžitého 
pripojenia a používania

• Podpora rozlíšenia 4K pri frekvencii 60 Hz

Adaptér Dell z USB-C na HDMI

• Prehrávanie videí z akéhokoľvek stolového počítača 
alebo notebooku vďaka možnosti pripojenia 
videovýstupu USB-C k obrazovkám s rozhraním HDMI 

• Prenosné riešenie so zárukou okamžitého pripojenia 
a používania 

• Podpora rozlíšenia 4K pri frekvencii 60 Hz

Adaptér Dell z USB-C na USB-A 3.0

• Pripojenie počítačov s portom USB-C k zariadeniam 
a príslušenstvu s rozhraním USB-A 3.0 

• Prenosné riešenie so zárukou okamžitého pripojenia 
a používania 

Adaptér Dell z USB-C na Ethernet (PXE Boot)

• Rýchlejšie streamovanie a širšie možnosti pripojenia k sieti  

• Možnosť rozšírenia alebo pridania sietí vďaka portu 
Ethernet pripojenému cez existujúci počítačový vstup 
USB-C

• Podpora funkcií na podnikovej úrovni, ako sú MAC 
Address Pass-Through, PXE Boot a Wake-On-LAN

Adaptér Dell z USB-C na VGA

• Prehrávanie videí z akéhokoľvek počítača 
s videovýstupom USB-C na obrazovkách s rozhraním VGA 

• Prenosné riešenie so zárukou okamžitého pripojenia 
a používania 

• Prehrávanie filmov na domácom projektore, zrkadlenie 
stolového počítača s cieľom rozšíriť pracovnú stanicu 
alebo zobrazovanie prezentácií v škole či práci

Adaptér Dell z USB-C na dva porty USB-A 
s funkciou Power Pass-Through 

Produktivita bez kompromisov 

• Pripojte svoj notebook s rozhraním USB-C k dvom 
zariadeniam s portom USB-A a súčasne ho nabíjajte. 
Vďaka dvom portom SuperSpeed USB-A s rýchlosťou 
10 Gb/s dokáže tento adaptér rozšíriť možnosti pripojenia 
vášho počítača. 

• Ak váš notebook neponúka viacero portov USB-A, adaptér 
s ďalšími portmi je ideálnym riešením najmä na pripojenie 
myši, jednotky Flash alebo ovládača na prezentácie.  

Rýchly prenos údajov 

• Porty USB-A 3.1 2. generácie zabezpečujú prenos údajov 
bleskovou rýchlosťou až 10 Gb/s, sú dvakrát rýchlejšie ako 
predchádzajúce generácie a zaručujú väčšiu produktivitu. 

• Sťahujte videá z telefónu alebo si za pár 
sekúnd preneste veľké súbory na 
jednotku Flash a užívajte si 
bezkonkurenčnú rýchlosť 
za každých okolností.

• Podporuje rozlíšenie 4K pri 
frekvencii 60 Hz.

Adaptér Dell z USB-C na HDMI/DisplayPort 
s funkciou Power Pass-Through 

Produktivita bez kompromisov 

• Vďaka adaptéru Dell USB-C s funkciou Power 
Pass-Through môžete svojmu prenosnému 
počítaču s rozhraním USB-C dopriať bohatú škálu 
portov a zmeniť ho na mobilnú pracovnú stanicu. 
Nabíjajte notebook výkonom až 90 W a pripojte 
ho k externému zariadeniu s rozlíšením 4K HDR 
bez toho, aby ste ohrozili výkon obrazovky.

Kompaktnosť a kompatibilita 

• Tenký a elegantný adaptér môžete bez problémov 
nosiť vo vrecku alebo taške na notebook. 

• Vďaka kompaktným rozmerom sa ľahko prenáša, 
takže si ho môžete vziať kamkoľvek. 

• Adaptér USB-C prešiel testovaním, má certifikáciu 
pre systémy Dell, spĺňa priemyselné normy 
rozhrania USB-C a vždy dokonale funguje.

• Podporuje rozlíšenie 4K pri frekvencii 60 Hz.

Inovácie pamäte Dell
Pamäť s certifikáciou Dell pomôže zvýšiť výkon a predĺžiť 
životnosť systému.

Je možné, že potrebujete väčšiu pamäť, ak:

• zaznamenáte nižší výkon systému,

• chcete predĺžiť životnosť systému,

• plánujete inštalovať nový operačný systém ako Microsoft 
Windows 10,

• došlo k inovácii existujúceho alebo inštalácii ďalšieho hardvéru 
či softvéru.

Typ: SODIMM (ECC alebo bez ECC), UDIMM (ECC alebo bez ECC, XMP)

Rýchlosť: až do 3 200 MHz

Kapacita: až do 32 GB

Obmedzená doživotná záruka

Inovácie úložiska Dell
Zväčšite kapacitu úložiska vďaka disku Solid State Drive (SSD) s certifikáciou Dell. 
Kapacitu úložiska rozšíri až na 2 TB a používateľom umožní ukladať veľké množstvo údajov. 
Ďalšou výhodou diskov SSD s rozhraniami PCIe a SATA je to, že poskytujú vyššiu rýchlosť prenosu údajov.

V čom je disk SSD lepší od klasického disku HDD?

• Odolnejší povrch: Disk s technológiou NAND Flash na obvodových doskách bez mechanických 
súčastí je odolnejší voči nárazom. 

• Väčšia rýchlosť: Rýchlejší prístup k údajom, spúšťanie, prenos súborov a celkové používanie počítača 
v porovnaní s diskmi HDD. 

• Tichšia prevádzka: V porovnaní s hlučnou a rušivou prevádzkou diskov HDD ho pri používaní 
takmer nepočuť. 

• Nižšia hmotnosť: Hmotnosť diskov SSD s technológiou Flash je podstatne nižšia. 

• Lepšia regulácia tepla: Prevádzka diskov SSD vyžaduje len veľmi málo energie, takže váš systém 
produkuje menej tepla. 

• Vyššia efektivita: Aj pri maximálnom nasadení spotrebúva menej energie.

Produkty Dell Flash
Vďaka jednotkám USB Flash a čítačkám kariet microSD môžete ukladať 
dokumenty, zdieľať fotografie, hudbu, videá a ďalšie súbory.

Kombinovaná jednotka Flash má dve rozhrania, ktoré sú kompatibilné so 
štandardnými portmi USB aj portmi USB Type-C™. 

Ide o ideálny spôsob, ako získať dodatočné 128 GB úložisko pre najnovšie 
smartfóny, tablety, počítače a počítače Mac, ktoré môžu mať obmedzený 
počet rozširujúcich portov. Takéto zdieľanie súborov je okrem toho 
jednoduchšie ako prostredníctvom online služieb. 

Užívajte si okamžité pripojenie a používanie, čítanie rýchlosťou 100 MB/s 
a zápis rýchlosťou 15 MB/s. Ochranu zariadenia zaručuje otočný kryt 
reverzného konektora USB Type-C™. 

V prípade problému sa môžete spoľahnúť na 5-ročnú záruku.

Prinášame neobmedzené možnosti pripojenia na akomkoľvek mieste. Vďaka adaptérom Dell 
môžete k počítaču pripojiť svoje obľúbené príslušenstvo, či už pracujete doma, v kancelárii, 

alebo sedíte v zasadacej miestnosti. 

Adaptéry Dell Inovácie pamäte či úložiska 
a produkty Flash s certifikáciou Dell

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



Zámok N17 na kľúč pre notebooky a ďalšie  
zariadenia Dell

• Ide o certifikované riešenie navrhnuté tak, 
aby fungovalo v rámci najnovších notebookov 
a zariadení Dell s otvorom na zámok Wedge. 
Spĺňa najvyššie testovacie normy značky 
Kensington, ktoré sa týkajú spoľahlivosti, odolnosti, 
a ochrany pred neoprávnenou manipuláciou.

• Rozširujúce bočné „háčiky“ sa zachytávajú o vnútorné 
strany otvoru na zámok Wedge a vytvárajú tak 
silné spojenie medzi konštrukciou a zámkom, ktoré 
ochráni zariadenie a odradí zlodejov od krádeže.

• Uzamknutie pomocou 5 mm kľúča je založené na 
patentovanej technológii Hidden Pin proti krádeži 
a kompatibilné s rôznymi typmi zámkov Kensington.

• Kábel sa dá otočiť do rôznych smerov. Vďaka 
špeciálnemu pántu ho môžete prirodzene 
natočiť tak, ako vám to najviac vyhovuje, 
a bez problémov doň vložiť kľúč.

• K dispozícii máte univerzálny zjednocujúci kľúč, 
ktorý dokáže otvoriť akýkoľvek typ zámku 
Kensington od spoločnosti Dell.

Zámok ClickSafe pre každý typ bezpečnostného 
otvoru Dell

• Zámok ClickSafe obsahuje dva kolíky s možnosťou 
pripevnenia na otvor na zámok Kensington a mobilné 
systémy z roku 2017 vrátane otvoru na zámok Wedge.

• Ponúka kompatibilitu so všetkými 
zariadeniami Dell vrátane stolových 
počítačov, notebookov a monitorov.

• Uzamknutie pomocou 5 mm 
kľúča je založené na patentovanej 
technológii Hidden Pin proti krádeži 
a kompatibilné s rôznymi typmi 
zámkov Kensington.

• K dispozícii máte univerzálny 
zjednocujúci kľúč, ktorý dokáže 
otvoriť akýkoľvek typ zámku 
Kensington od spoločnosti Dell.

Filtre na ochranu súkromia od spoločnosti Dell

• Bezpečnosť súkromných informácií 
na obrazovke 

• Bezrámový dizajn, ktorý chráni 
obrazovku 

• Ostré zobrazenie a zníženie lesku

• Rôzne veľkosti pre rôzne 
obrazovky notebookov Dell 

KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ.

Prejdite na stránku Dell.com alebo kontaktujte správcu konta 
Dell a zistite, ako vám môže spoločnosť Dell pomôcť v podnikaní.

Názov a logo Dell sú ochrannými známkami spoločnosti Dell Inc. a jej pobočiek v USA a ďalších krajinách. 
Upozorňujeme, že dostupnosť a technické parametre produktov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

1.  V prípade potreby vám po telefonickej či online diagnostike odošleme náhradný diel alebo zariadenie. Za nedoručenie nefunkčného zariadenia sa účtuje poplatok. Dostupnosť sa líši. 

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

3.  Podľa internej analýzy konkurenčných produktov, ktorú firma Dell vykonala na základe verejne dostupných údajov vo februári 2019. Pri používaní kompatibilných systémov Dell 
môže napájanie dosiahnuť výkon až 130 W. 

4.  Podľa internej analýzy konkurenčných produktov, ktorú firma Dell vykonala na základe verejne dostupných údajov vo februári 2019. Pri používaní kompatibilných systémov Dell 
môže napájanie dosiahnuť výkon až 130 W. Funkcia ExpressCharge Boost je dostupná iba v prípade vybraných systémov Dell.

5.  Podľa internej analýzy konkurenčných produktov, ktorú firma Dell vykonala na základe verejne dostupných údajov vo februári 2019. Pri používaní kompatibilných systémov Dell 
môže napájanie dosiahnuť výkon až 210 W.

6.  Ak používate len jeden kábel, k dispozícii máte iba funkcie jedného rozhrania USB-C.

7.  Tretia obrazovka má rozlíšenie 4K pri frekvencii 30 Hz. Prostredníctvom pripojenia USB-C môžete naraz pripojiť maximálne tri výstupné zobrazovacie zariadenia.

Bezpečnosti nikdy nie je dosť. Zámky a filtre na ochranu súkromia od spoločnosti Dell 
sú navrhnuté tak, aby boli vaše informácie a investície v bezpečí.

Fyzické bezpečnostné zámky a filtre na ochranu 
súkromia od spoločnosti Dell

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

