
Klientská periferní zařízení Dell
Kompletní balíček IT pro maximální produktivitu



Naše produkty byly pečlivě navrženy a dostaly styl, inovace, funkční výbavu 
a jedinečné vlastnosti pro maximální produktivitu uživatele. Ať už jde o techniky pracující v terénu, 
nebo kreativní pracovníky a designéry v kanceláři, máme vše, co jim může pomoci, ať už pracují 
kdekoli a kdykoli – od displejů a dokovacích stanic přes powerbanky až po náhlavní soupravy.

Když lidé dostanou správnou technologii, více se ponoří do práce, 
nepůsobí na ně tolik rušivých podnětů a jejich produktivita se zvyšuje. 

Když jsou zaměstnanci produktivnější, jsou produktivnější i firmy.

Komplexní nakupování 

Nakupujte pohodlně z jediného zdroje, jenž po celém světě nabízí bohaté portfolio  
příslušenství, s prvotřídními službami a podporou. 

Nejlepší společně

Navrženo, otestováno a certifikováno s ohledem na plynulou  
spolupráci s počítači Dell.

Promyšlený design

Stylové, inovativní, funkční – naše příslušenství je navrženo s jedinečnými vestavěnými funkcemi, 
které usnadňují život a pomáhají docílit maximální produktivity.

Tyto pokročilé funkce platí pro všechny NOVÉ klávesnice a myši. 

Hledejte ikonu
 
NOVINKA na následujících stránkách.

Delší produktivita

Přepracovaná architektura 
umožňuje delší výdrž baterie, 

až 36 měsíců.

Získejte naprostý klid. 

Každý nákup dostává 3letou 
službu Advanced Exchange 
Service1, kde se náhradní díl 
odesílá další pracovní den.

Volba bezdrátového 
připojení v pásmu 

2,4 GHz nebo konektivity 
Bluetooth

Spárujte myš s počítačem v 
libovolném režimu.

Jednotlivé režimy se hodí, 
když potřebujete přepínat 
mezi několika zařízeními.

Snadná správa

 
Nástroj Dell Peripheral 

Manager umožňuje 
programovat klávesové 

zkratky, párovat zařízení, 
kontrolovat stav baterie a 

připojení a získávat nejnovější 
aktualizace firmwaru.

Pomozte svým zaměstnancům dosáhnout plného 
potenciálu pomocí správných pracovních nástrojů.

Navrženo s cílem maximalizovat produktivitu



Bezdrátová klávesnice a myš Dell  
pro více zařízení – KM7120W

• Konektivita pro více zařízení (2 x BT5.0 a 2,4GHz 
bezdrátové připojení)

• Životnost baterie 3 roky

• Software Dell Peripheral Manager pro vlastní úpravy, 
aktualizace firmwaru a správu periferních zařízení

• 3 roky služby Advanced Exchange Service1

Bezdrátová klávesnice a myš Dell – KM636  
(dostupná v černé a bílé barvě) 

• Potlačený zvuk psaní, vyvýšené a prostorné klávesy 
chiclet a multimediální klávesy, s omezenými mezerami 
mezi klávesami, aby se zamezilo hromadění prachu.  

• Optické snímání a zvětšené kolečko myši 

• Volitelná opěrka pro dlaň kvůli zvýšení pohodlí

• Univerzální párování Dell

• 1 rok služby Advanced Exchange Service1

Bezdrátová klávesnice a myš Dell Premier – KM717 

• Laserová myš s rozlišením 1 600 dpi funguje téměř na 
všech površích, včetně skla a vysoce lesklých povrchů.

• Klávesnice plné velikosti se 3 sekcemi, podporou více 
operačních systémů a oblíbenými klávesovými zkratkami 
pro systémy Windows a Android 

• Přepínání mezi třemi zařízeními – stolním počítačem, 
notebookem a mobilními zařízeními – pomocí 2,4GHz 
bezdrátového připojení nebo Bluetooth LE 

• Zakulacená myš s pěti tlačítky nabízí pohodlné ovládání 
zkratek pomocí prstů.

• Univerzální párování Dell

• 1 rok služby Advanced Exchange Service1

Bezdrátová myš Dell – WM126 

• Základní bezdrátová myš 

• Bezdrátová 2,4G konektivita s adaptérem Nano 

• Životnost baterie až 12 měsíců 

• Optický snímač LED, 1 000 dpi 

• Univerzální párování Dell

• 1 rok služby Advanced Exchange Service1

Klávesnice

• Kompaktní rozvržení klávesnice – 2 sekce

• Sklápěcí nožky pro nastavení výšky

• Programovatelné klávesy

• Klávesové zkratky pro více operačních systémů

Myš

• Optická LED a 1 600 DPI

• Pohodlný design pro praváky, s palcovým úchytem

• Rolovací kolečko s náklonem pro vodorovný posun

• Programovatelná levá palcová tlačítka

Bezdrátová myš Dell Mobile – MS3320W 
(dostupná v černé nebo titanově šedé barvě) 

• Optická LED 

• 1 600 DPI

• Duální konektivita (BT5.0 a bezdrátové  
připojení v pásmu 2,4 GHz)

• Životnost baterie 3 roky

• Design pro obě ruce 

• Software Dell Peripheral Manager pro aktualizace 
firmwaru a správu periferních zařízení

• 3 roky služby Advanced Exchange Service1

Bezdrátová myš Dell Mobile Pro – MS5120W 
(dostupná v černé nebo titanově šedé barvě)

• Optická LED a 1 600 DPI

• Duální konektivita (BT5.0 a bezdrátové připojení v 
pásmu 2,4 GHz)

• Životnost baterie 3 roky

• Rolovací kolečko s náklonem pro vodorovný posun

• Programovatelná palcová tlačítka

• Software Dell Peripheral Manager pro vlastní úpravy, 
aktualizace firmwaru a správu periferních zařízení

• 3 roky služby Advanced Exchange Service1

Bezdrátová myš Dell pro více 
zařízení – MS5320W

• Optická LED 

• 1 600 DPI

• Konektivita pro více zařízení (2 x 
BT5.0 a 2,4GHz rádiové připojení)

• Životnost baterie 3 roky

• Pohodlný design pro praváky, s 
palcovým úchytem

• Rolovací kolečko s náklonem pro vodorovný posun

• Programovatelná levá palcová tlačítka

• Software Dell Peripheral Manager pro vlastní úpravy, 
aktualizace firmwaru a správu periferních zařízení

• 3 roky služby Advanced Exchange Service1

Myš Dell Bluetooth® – WM615

• Jedinečný zakřivený design snadno  
vklouzne do vašeho batohu.

• Přesný, spolehlivý výkon 

• Kompatibilní s oblíbenými operačními 
systémy s připojením Bluetooth 4.0

• 1 rok služby Advanced Exchange Service1

Bezdrátová myš Dell Premier – WM527 

• Laserová myš s rozlišením 1 600 dpi funguje téměř na 
všech površích, včetně skla a vysoce lesklých povrchů.

• Přepínání mezi třemi zařízeními – stolním počítačem, 
notebookem a mobilními zařízeními – pomocí 2,4GHz 
bezdrátového připojení nebo Bluetooth LE

• Univerzální párování Dell

• 1 rok služby Advanced Exchange Service1

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

To nejlepší na dosah Nepřehlížejte klávesnici, chcete-li dosáhnout pohodlí u počítače. 
Společnost Dell nabízí různé sady klávesnice a myši, které splní vaše obchodní potřeby.

Klávesnice a sestavy klávesnice a myši Dell
Získejte pro svou ruku pohodlí a ovládání pomocí myší Dell,  
což zlepšuje uživatelskou zkušenost a zvyšuje produktivitu.

Bezdrátová myš Dell

3 roky služby 
Advanced 

Exchange Service1 
(pouze nové 

klávesnice a myši)



Aktivní pero Dell – PN557W

• Přesně pište a kreslete s až 2 048 úrovněmi tlakové 
citlivosti. 

• Technologie potlačení snímání dlaně umožňuje položit 
dlaň pohodlně na obrazovku.

• Přizpůsobitelné horní tlačítko a dvě přizpůsobitelná 
válcová tlačítka 

• Pište poznámky i na zamknuté obrazovce. 

• Připevněte pero k notebooku pomocí magnetu v peru 
nebo poutka (u kompatibilních systémů). 

Aktivní pero Dell – PN350M

• Pište poznámky nebo skicujte diagram zcela přirozeně 
na zařízení Inspiron 2 v 1 s až 1 024 úrovněmi 
tlakové citlivosti. 

• Položte dlaň pohodlně na obrazovku díky technologii 
potlačení snímání dlaně. 

• Kliknutím na jedno ze dvou tlačítek na těle pera můžete 
účinně vymazat obsah nebo spustit nabídku kurzoru či 
kontextovou nabídku. 

• Do otvoru v peru lze připevnit šňůrku nebo pásku.

• Pero lze pohodlně připevnit do úchytu v počítačích 
Inspiron 7390 / 7590 2 v 1 pomocí magnetu.

• Životnost baterie 18 měsíců (při používání 3 hodiny 
denně po dobu 5 dnů v týdnu s baterií AAAA) 

Aktivní pero Dell Rugged – PN720R

• Tlakově citlivý design umožňuje tabletu reagovat na sílu 
přítlaku, takže je možné pořizovat skici, zasílat poznámky 
a klikat na složky a aplikace, i když máte rukavice.

• Do krytu na konci pera lze schovat až čtyři 
náhradní hroty.

• Stupeň krytí IP55 říká, že pero odolá prachu, vodě, 
nečistotám a mlze.

• Snadno kopírujte, vybírejte a přesouvejte objekty  
pomocí několika stisknutí tlačítek a usnadněte si 
každodenní práci.

Tlaková citlivost, náklon, magnetické uchycení a pásek se liší podle možností systému.  
Úplný seznam per a kompatibilních systémů Dell naleznete v příručce kompatibility per Dell.2

Klávesnice USB se čtečkou čipových karet Dell 
– KB813

• Data se přenášejí mezi klávesnicí a systémem 
pouze pomocí jejího rozhraní USB. 

• Obsahuje funkce klávesnice a čtečky 
čipových karet v jednom systému pro 
vkládání dat. 

• Obsahuje klávesnici USB až se 104 klávesami 
a čtečkou čipových karet 

• Ideální pro bankovní transakce, identifikační 
systémy, bezpečné webové aplikace a 
bezpečné přihlašování

Multimediální kabelová klávesnice pro firmy Dell – KB522

• Klávesy se středním profilem umožňují efektivní a 
pohodlné vkládání dat.

• Klávesové zkratky a multimediální klávesy pro  
rychlé příkazy 

• Dva porty USB pro rozšířenou konektivitu

Multimediální klávesnice Dell – KB216  
(dostupná v černé, šedé nebo bílé barvě)

• Multimediální klávesy pro rychlé akce a příkazy 

• Pohodlný design, určený pro pracovní stůl 

• Plnohodnotná konstrukce s klávesami chiclet 
umožňuje efektivní, pohodlné psaní. 

• Volitelná opěrka pro dlaň kvůli zvýšení pohodlí

Kabelová myš Dell se čtečkou otisků prstů – MS819 

• Přistupujte bezpečně k počítači pomocí funkce 
Windows Hello.

• Příprava na FIDO1 pro bezpečné platby na internetu 

• Certifikace se značkou GS

• Snadné připojení stylem plug and play

• Navržena s ohledem na pohodlí

• 1 rok služby Advanced Exchange Service1

Aktivní pero Dell Premium – PN579X

• Flexibilní konektivita pro více protokolů kompatibilní se 
všemi zařízeními Dell 2 v 1 se systémy Windows

• Možnosti přepínání režimu – MPP / AES 1.0 / 2.0 

• Přirozené psaní a kreslení díky 4 096 úrovním 
tlakové citlivosti

• Podpora náklonu pro jemné stínování při 
kreslení

• Magnetické uchycení pera pro pohodlný 
přístup na podporovaných noteboocích 
Dell 2 v 1

• Snadné připojení pomocí technologie 
Bluetooth 4.2

• Bezproblémová 12měsíční 
životnost baterie (pouze AAAA)

Optická myš Dell – MS116 
(dostupná v černé, šedé nebo bílé barvě) 

• Optický snímač LED a kabelové připojení 

• Pohodlné připojení typu plug and play přes USB

• 1 rok služby Advanced Exchange Service1

Laserová myš Dell – MS3220 
(dostupná v černé nebo titanově šedé barvě) 

• Laserový snímač

• Kabelové připojení USB 2.0

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

• 5 programovatelných tlačítek pro 
klávesové zkratky

• Nástroj Dell Peripheral Manager pro 
systém Windows 10 nebo novější

• 3 rok služby Advanced Exchange Service1

NOVINKA

Kabelové a bezpečné klávesnice a myši Dell
Užijte si přirozený pocit psaní na notebooku.

Aktivní pera Dell
To nejlepší na dosah Nepřehlížejte klávesnici, chcete-li dosáhnout pohodlí u počítače. 

Společnost Dell nabízí různé kabelové myši, které splní vaše firemní potřeby.



Univerzální dokovací stanice Dell D6000
Pohodlné dokování libovolného notebooku vybaveného porty 
USB-C nebo USB 3.0 zajistí dok Dell Universal – D6000. 
Umožňuje připojit až tři monitory s rozlišením 4K najednou7.

1 Dok Dell – WD19, 130 W
S napájecím výkonem až 90 W
Nabíjejte systém výkonem až 90 W při současném 
připojení k displejům a periferním zařízením, které zvyšují 
vaši produktivitu.

2 Dok Dell – WD19, 180 W
S napájecím výkonem až 130 W
Zvyšte produktivitu pomocí nejvýkonnějších dokovacích 
stanic USB-C na světě, s funkcí Dell ExpressCharge 
pro rychlejší nabíjení3. Technologie USB-C zajišťuje 
přenosové rychlosti dat až 10 Gb/s a podporuje až dva 
displeje s rozlišením Full HD, což zvyšuje efektivitu práce.

Univerzální dokovací stanice Dell D3100
Rozšiřuje konektivitu notebooku nebo tabletu s připojením 
USB3.0 na displeje a periferní zařízení pomocí jediného 
kabelu USB. Základní replikace portu USB až se třemi 
grafickými výstupy.

Design připravený na budoucnost 

Společnost Dell nabízí první modulární dokovací stanici na světě, s možností 
upgradu konektivity a napájení. Díky tomu, že můžete snadno upgradovat 

konektivitu a zvýšit výkon napájení, až se v budoucnu změní nároky vašeho 
počítače, můžete výrazně snížit náklady na modernizaci.

Modul dokovací stanice Dell Thunderbolt™ WD19TB
Budete v budoucnosti potřebovat vyšší výkon 
napájení? Upgradujte na modul WD19TB s konektivitou 
Thunderbolt, až 130W napájením, přenosovou rychlostí 
dat 40 Gb/s a podporou až pro tři displeje, za zlomek 
ceny, kterou by stála výměna celé dokovací stanice.

Modul dokovací stanice Dell Performance WD19DC
Upgradujte v budoucnosti na modul WD19DC a zvyšte 
výkon napájení až na 210 W pro pracovní stanice Precision 
Mobile za zlomek ceny, kterou by stála výměna celé 
dokovací stanice. Jediný konektor lze rovněž použít se 
všemi komerčními notebooky Dell a dosáhnout naprosté 
kompatibility počítačového prostředí.

Kompatibilní s pracovními stanicemi Mobile Precision 
7530, 7540, 7730, 7740 a systémy Latitude nebo XPS 
pomocí jediného kabelu USB Type-C™7

1

2

3

3 Dokovací stanice Dell Thunderbolt – WD19TB
S napájecím výkonem až 130 W
Zakuste dokonalou produktivitu s nejvýkonnější dokovací 
stanicí ThunderboltTM na světě4. WD19TB nabízí až 
130W napájení pro rychlejší nabíjení pomocí funkce Dell 
ExpressCharge, když jste u stolu. Funguje i se systémy 
bez rozhraní Thunderbolt a přináší snadnou kompatibilitu 
s většinou zařízení. Technologie Thunderbolt 3TM znamená 
rychlost přenosu dat až 40 Gb/s a podporuje až čtyři 
displeje, takže můžete efektivněji odvádět dokonalou práci.

4 Dok Dell Performance – 
WD19DC s napájením o výkonu až 210 W
Napájejte počítač výkonem až 210 W v nejvýkonnější duální 
dokovací stanici USB-C na světě5. Získejte potřebnou 
flexibilitu pomocí magneticky oddělitelných kabelů USB-C. 
Použijte obě připojení pro duální funkcionalitu USB-C, která 
je kompatibilní s pracovními stanicemi Precision Mobile 
7530, 7540, 7730, 7740, a dosáhněte maximální rychlosti 
nabíjení a dokonalého výpočetního výkonu. 

Můžete také využít jedno připojení jako jediný kabel USB-C 
pro kompatibilitu v rámci počítačového prostředí6.

4

Výkon pro vaši produktivitu

Řada komerčních doků Dell
Výkon pro vaši produktivitu

Řada komerčních doků Dell



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

• Ekologické provedení*

• Konstrukce navržená pro kontrolní stanoviště 
TSA (pouze Premier)

• Zvláštní přihrádka pro notebook s polstrováním 
z pěny EVA a pouzdrem na tablet

• Trvanlivý balistický polyester 1680D s prvky z 
černé kůže

• Polstrovaný hlavní oddíl

• Přední oddíl s organizérem a kapsou na zip

• Přední kožená kapsa na zip, diskrétní horní 
kapsa na cennosti

• Zadní popruh ke snadnému nasazení na 
rukojeť cestovního kufru

• Pohodlné nabíjení v batohu na cestách

Obal Dell Pro 13", 14" a 15"

• Vyhrazená modrá plyšová přihrádka ochrání 
váš notebook před poškrábáním.

• Vodě odolné trvanlivé materiály s 
profesionálním designem

• Přední panel s organizérem se snadno 
ovladatelným zipem vám usnadní přístup k 
psacím potřebám či peněžence.

• Snadno se přenáší, je vybaven odnímatelným 
nastavitelným ramenním popruhem.

• K dispozici ve třech velikostech, které 
vyhoví rozměrům vašeho notebooku.

• Zadní popruh ke snadnému nasazení na 
rukojeť cestovního kufru

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

• Ekologické provedení*

• Odolný balistický polyester 1680D

• Zvláštní přihrádka pro notebook s polstrováním 
z pěny EVA a pouzdrem na tablet

• Polstrovaný hlavní prostor s výsuvnou kapsou

• Přední oddíl s organizérem

• Pohodlné „esovité“ ramenní popruhy a horní 
kapsa na drobnosti s podšívkou (batoh)

• Usnadněte si cestování připojením na kufr s 
kolečky.

• Praktické nabíjení v zavazadle

• Reflexní prvky

*  Výsledný proces barvení polyesteru vytváří o 90 % méně 
odpadní vody, spotřebovává o 29 % méně energie a generuje 
o 62 % méně emisí CO2 než tradiční barvicí procesy. 

  Založeno na interní analýze publikovaných dat o barvení 
panenského polyesteru provedené společností Dell a 
datových listech dodavatelů materiálu z prosince 2018

Kdo říká, že si ho nemůžete vzít s sebou? Ochraňte a stylově přenášejte notebook nebo 
zařízení 2 v 1 Dell, ať už se vydáte kamkoli, pomocí celé řady našich stylových transportních 

brašen. Nabízíme širokou škálu stylů, od kufříků a pouzder až po batohy.

Kufříky a batohy Dell Premier a Premier Slim
Kufříky a batohy Dell Pro jsou navrženy z odolných nepromokavých materiálů  

a můžete si být jisti, že odolají nárokům každodenního dojíždění.

Kufříky a batohy Dell Pro



Náhlavní soupravy Dell UC – UC150/
UC350 (certifikace Skype pro firmy)

• Skvělé pro konferenční hovory s 
kvalitou jako při osobním rozhovoru, 
širokopásmovým přenosem hlasu v 
kvalitě HD a dynamickým ekvalizérem 

• Funguje s většinou platforem pro 
sjednocenou komunikaci a má 
certifikaci Skype pro firmy.

• Zabudovaný mikrofon 
s potlačením hluku zachytí 
pouze váš hlas, nikoli okolní ruchy. 

• Pohodlné náušníky ze syntetické kůže nabízejí 
pasivní potlačení šumu a eliminují okolní zvuk 
s vysokými frekvencemi.

• Pohodlná správa funkcí volání pomocí ovládací 
jednotky, například přijetí hovoru, ukončení hovoru, 
ovládání hlasitosti a ztlumení 

• Odpojte 3,5mm konektor od ovládací jednotky, 
zapojte jej do chytrého telefonu nebo tabletu a 
volejte nebo přehrávejte oblíbenou hudbu.

• UC350 se dodává s 3,5mm konektorem a 
cestovním pouzdrem.

• Dodává se s 3letou zárukou.

Powerbanka pro notebooky Dell Plus – USB-C:  
PW7018LC (65 Wh, 6článková)

• Nabíjí nejširší škálu notebooků Dell i jiných značek 
i mobilní zařízení, s celou řadou napěťových profilů 
(5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A).

• Jediná powerbanka USB-C pro notebooky s 
výkonem až 65 W* 

• Nabíjejte současně notebook s USB-C i chytrý 
telefon přes sekundární port USB-C s možností 
čtení a zápisu dat. 

• Sledujte a upravujte obsah z chytrého telefonu 
nebo flash disku. 

Adaptér do auta a letadla
Nabíjejte a zůstaňte na silnici i v letadle produktivní díky 
adaptéru Dell do auta a letadla. Můžete jej zapojit do 
zapalovače cigaret nebo zástrčky v letadle, a napájet tak 
notebook a nabíjet baterii.

Zvuková lišta Dell Professional – AE515M 
(certifikace Skype pro firmy)

• Užijte si lepší hlasový a multimediální zážitek 
na svém monitoru.

• Potlačení ruchů na pozadí a duální mikrofon s 
potlačením ozvěny.

• Certifikováno pro Microsoft® Skype® pro firmy.

• Obsahuje volitelný držák pro nové displeje. 

• Dodává se s 3letou zárukou.

Zvuková lišta Dell USB – AC511 M

• Poskytuje působivý zážitek z prostorového zvuku, 
s jasnými dialogy a bohatými hlubokými tóny.

• Jasná reprodukce zvuku s minimálním zkreslením 
v multimediálním prostoru počítače

• Dodává se s 3letou zárukou.
Powerbanka pro notebooky Dell Plus – 
PW7015L (65 Wh, 6článková)

• Přenosný zdroj energie pro notebooky Dell, s 
pětisegmentovým displejem LED, který zobrazuje 
zbývající dostupnou energii.

• Elegantně se vejde do batohů a kufříků Dell Premier pro 
nabíjení uvnitř. 

• Dva nabíjecí porty USB umožňují současně nabíjet  
dvě mobilní zařízení i notebook Dell. 

• 65Wh baterie poskytuje spolehlivý záložní zdroj.

(K dispozici také: Dell Power Companion PW7015MC – 45 Wh, 4článková)  
*Na základě interní analýzy společnosti Dell, listopad 2017 

Mobilní adaptér Dell s mikrofonem a reproduktorem – MH3021P

• První adaptér USB-C na světě s integrovaným reproduktorem 
a mikrofonem nabízí komplexní konektivitu a konferenční řešení.

• Mnoho portů nabízí různé možnosti připojení. Rychlost až 
10 Gb/s umožňuje přenášet velké mediální soubory během pár 
sekund prostřednictvím portů USB-C a USB-A.

• Tento adaptér Dell s několika porty nabízí ostrý obraz s 
rozlišením až 4K při frekvenci 60 Hz, když připojíte externí 
displej přes port HDMI 2.0 nebo USB-C, a vestavěný 
reproduktor zajistí skvělé pohodlí při konferencích. 

• Můžete notebook nabíjet výkonem až 90 W – stačí připojit 
napájecí adaptér USB-C nebo displej k portu USB-C na 
mikrofonu-reproduktoru s adaptérem.

90W napájecí adaptér Dell USB-C Plus

Dvě zařízení, pouze jedna nabíječka

• Nyní můžete použít jediný adaptér pro obě zařízení, 
aniž by bylo třeba nosit další nabíječku. Výkon až 
90 W pro notebook s USB-C a 10 W pro mobilní 
zařízení s USB-A současně.

• S výkonem až 90 W tento adaptér efektivně nabíjí 
nejnovější 90W notebooky i starší notebooky, které 
vyžadují menší výkon. S certifikací dle nejnovějšího 
standardu USB-C PD 3.0i máte jistotu, že adaptér 
bude fungovat s celou řadou notebooků s USB-C.

• Dokonalé zařízení pro rychlé dobíjení během rušného 
dne, využívající funkci Dell Express Charge k rychlému 
nabití až na 35 % za pouhých 15 minut. Zvládne také 
dobít notebook Dell až na 80 % za méně než hodinu, 
takže můžete déle zachovat produktivitu.

Tenká zvuková lišta Dell SB521A

• Nejtenčí a nejlehčí zvuková lišta na světě se magneticky 
přichytí k monitorům Dell řad UltraSharp a P* a zachová 
pořádek na stole.

• Užijte si bohatý, křišťálově čistý zvuk s reproduktory 
s výkonem 3,6 W RMS a se širokým frekvenčním 
rozsahem 180 Hz až 20 kHz.

• Flexibilně naklánějte, natáčejte a otáčejte monitor do 
libovolného směru s připevněnou zvukovou lištou, která 
však nepřekáží.

• Testováno a certifikováno s monitory a počítači Dell

• Dodává se s 3letou zárukou.

*Kompatibilní pouze s vybranými monitory Dell V době uvedení na trh jsou 
kompatibilními monitory P3421W, P3221D, P2721Q, U2421E.

NOVINKA

Od powerbank pro notebooky až po napájecí adaptéry; 
navíc je zde energetické řešení společnosti Dell, které 

vyhoví každému pracovnímu stylu.

Energetická řešení společnosti Dell
Uslyšíte více, zvládnete více. Zvuková řešení Dell nabízejí výjimečnou čistotu zvuku,  
ať už se účastníte konferenčního hovoru, nebo posloucháte svou oblíbenou hudbu.

Reproduktory a náhlavní soupravy Dell

NOVINKA



Mobilní adaptér Dell USB-C – DA300

• Nejuniverzálnější a nejkompaktnější mobilní adaptér 
USB-C 6 v 1, s rozhraními HDMI, DisplayPort, VGA, 
ethernet, USB-C a USB-A 

• Jediný adaptér, který lze připojit k displejům 4K bez 
narušení výkonu. 

• Vysoké přenosové rychlosti dat SuperSpeed USB 10 Gb/s 

• Elegantně ukrytý, dlouhý připojovací kabel nabízí flexibilitu 
při použití s tradičními notebooky, zařízeními 2 v 1 a 
konvertibilními zařízeními a lze jej snadno prodloužit nebo 
zkrátit otáčením horního a dolního krytu adaptéru.

Adaptér Dell – USB-C na DisplayPort

• Propojí notebook či tablet pomocí portu USB-C s 
různými displeji s vysokým rozlišením a projektory  
s rozhraním DisplayPort. 

• Přenosný, s pohodlným připojením způsobem plug 
and play

• Podporuje rozlišení až 4K při frekvenci 60 Hz.

Adaptér Dell – USB-C na HDMI

• Sledujte videa z jakéhokoli stolního počítače nebo 
notebooku s grafickým výstupem USB-C na displejích s 
rozhraním HDMI. 

• Přenosný, s pohodlným připojením způsobem plug and play 

• Podporuje rozlišení až 4K při frekvenci 60 Hz.

Adaptér Dell – USB-C na USB-A 3.0

• Připojte počítač s portem USB-C k zařízením a 
příslušenství s USB-A 3.0. 

• Přenosný, s pohodlným připojením způsobem plug 
and play 

Adaptér Dell – USB-C na ethernet (spouštěcí PXE)

• Urychluje streamování a síťovou konektivitu.  

• Rozšiřuje nebo přidává sítě s ethernetovým portem, 
pomocí existujícího vstupu USB-C na počítači.

• Podporuje firemní funkce jako průchozí adresu MAC, 
spouštění PXE a Wake-On-LAN.

Adaptér Dell – USB-C na VGA

• Sledujte videa z jakéhokoli počítače s grafickým výstupem 
USB-C na displejích s rozhraním VGA. 

• Přenosný, s pohodlným připojením způsobem plug and play 

• Sledujte filmy na domácím projektoru, zrcadlete plochu a 
získejte vylepšenou pracovní stanici nebo prezentujte ve 
škole i v práci.

Adaptér Dell USB-C na dva porty USB-A 
s průchozím napájením 

Produktivita bez kompromisů 

• Připojte se ke dvěma zařízením USB-A a současně 
nabíjejte notebook pomocí portu USB-C. Díky dvěma 
portům SuperSpeed 10 Gb/s USB-A rozšiřuje tento 
adaptér konektivitu počítače. 

• Dodatečné porty se dokonale hodí, jestliže váš 
notebook nemá dostatek portů USB-A, především, když 
chcete připojit myš, flash disk nebo dálkový ovladač k 
prezentacím.  

Rychlý přenos dat 

• Tyto porty USB-A 3.1 2. generace nabízejí datové přenosy 
s rychlostí až 10 Gb/s a jsou dvakrát rychlejší než 
předchozí generace, což umožňuje zvládnout víc práce. 

• Stahujte videa z telefonu nebo rychle 
přesouvejte velké soubory na 
flash disk a neustále si 
užívejte bezkonkurenční 
rychlost.

• Podporuje rozlišení až 
4K při frekvenci 60 Hz.

Adaptér Dell – USB-C na HDMI/DisplayPort 
s průchozím napájením 

Produktivita bez kompromisů 

• Proměňte notebook USB-C s malým počtem portů 
v mobilní pracovní stanici pomocí tohoto adaptéru 
Dell USB-C, který se dodává s průchozím napájením 
a umožňuje nabíjet notebook výkonem až 90 W při 
současném připojení k externímu monitoru 4K HDR, 
bez narušení kvality obrazu.

Kompaktní a kompatibilní 

• Tenký a elegantní adaptér se snadno vejde do kapsy 
nebo do tašky na notebook. 

• Malé rozměry rovněž znamenají snadné přenášení, 
takže můžete adaptér vzít kamkoli. 

• Tento adaptér USB-C byl otestován a certifikován na  
spolupráci se systémy Dell, dodržuje průmyslové 
standardy USB-C a vždy bezchybně pracuje.

• Podporuje rozlišení až 4K při frekvenci 60 Hz.

Upgrady paměti Dell
Zvyšte výkon a prodlužte životnost systému pomocí paměti s 
certifikací Dell.

Více paměti se vám bude hodit, jestliže…

• zaznamenáte pokles výkonnosti systému,

• chcete prodloužit životnost systému,

• chcete nainstalovat novější operační systém, např. Microsoft 
Windows 10,

• jste nedávno provedli upgrade nebo instalaci dodatečného 
hardwaru či softwaru.

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

Frekvence: až 3 200 MHz

Velikost: až 32 GB

Omezená celoživotní záruka

Upgrady úložišť Dell
Zvyšte kapacitu úložiště pomocí disku SSD s certifikací Dell. 
Nabízí uživatelům kapacitu až 2 TB k ukládání velkého množství dat. 
Tyto disky SSD mají rozhraní PCIe a SATA a přinášejí vyšší rychlost přenosu dat.

Výhody disků SSD oproti rotujícím diskům:

• Odolnější: Konstrukce s pamětmi NAND flash bez mechanického pohybu, nainstalovanými na 
deskách plošných spojů. Vyšší odolnost proti nárazům. 

• Rychlejší: Rychlejší přístup k datům, spouštění, přenos souborů a celkově vyšší výpočetní 
rychlost než u pevných disků. 

• Tišší: Na rozdíl od hlasitě se projevujících pevných disků jsou disky SSD téměř tiché. 

• Lehčí: Disky SSD s pamětmi Flash váží výrazně méně. 

• Chladnější: Disky SSD vyžadují k provozu minimální napájení, což má za následek menší 
vyzařování tepla počítačem. 

• Efektivnější: Při špičkovém zatížení spotřebují méně energie.

Dell Flash
Flash disky USB a karty microSD umožňují ukládat dokumenty, sdílet fotografie, 
hudbu, videa atd.

Kombinovaný flash disk má dvojité rozhraní, které funguje s se standardním portem 
USB i USB Type-C™. 

Jde o ideální způsob, jak poskytnout dodatečné 128GB úložiště nejnovějším chytrým 
telefonům, tabletům, počítačům typu PC i Mac, které mohou mít omezený počet 
rozšiřujících portů, a je to snazší než sdílení souborů pomocí online služeb. 

Jde o rychlé zařízení typu plug and play, s rychlostí čtení až 100 MB/s a rychlostí 
zápisu 15 MB/s, a má otočný kryt, který chrání dvoustranný konektor USB Type-C™. 

Zařízení má až 5letou záruku.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Připojte se k čemukoli a kdekoli. Řešení adaptérů Dell usnadňuje připojení oblíbeného  
příslušenství k počítači, na stole i v konferenčních prostorách. 

Adaptéry Dell Paměť s certifikací Dell, 
upgrady úložišť a produkty flash



Zámek pro notebook s klíčem N17 pro zařízení Dell

• Certifikovaný a navržený pro nejnovější 
notebooky a zařízení Dell se slotem pro zámek 
Wedge. Splňuje testovací standardy Kensington, 
nejpřísnější v celém odvětví, a zajišťuje 
odolnost proti narušení, spolehlivost a výdrž.

• Rozšiřující boční „háčky“ se zachytí do vnitřních 
stran slotu pro zámek Wedge, vytvoří pevné 
spojení mezi konstrukcí zařízení  
a zámkem a odolají a zabrání pokusům o krádež.

• 5mm systém s klíčem a patentovanou 
technologií skrytých kolíků, která zabraňuje 
vyháčkování, je kompatibilní s vlastními 
řešeními různých zámků Kensington.

• Otočný kabel Speciální pant zaručuje velkou 
volnost pohybu, což eliminuje nepřirozené 
natočení a umožňuje vložit klíč zcela snadno.

• K dispozici jako jednotný hlavní klíč, což umožňuje 
otevírat jediným hlavním klíčem jakýkoli zámek 
typu Kensington, dostupný u společnosti Dell.

Zámek ClickSafe pro všechny bezpečnostní sloty Dell

• Zámek ClickSafe obsahuje dva kotevní body pro 
bezpečnostní slot Kensington a mobilní systémy 2017, se 
slotem ve tvaru klínu.

• Vhodné pro všechna zařízení Dell, včetně stolních 
počítačů, notebooků a monitorů

• 5mm systém s klíčem a 
patentovanou technologií skrytých 
kolíků, která zabraňuje vyháčkování, 
je kompatibilní s vlastními řešeními 
různých zámků Kensington.

• K dispozici jako jednotný hlavní 
klíč, což umožňuje otevírat jediným 
hlavním klíčem jakýkoli zámek 
typu Kensington, dostupný u 
společnosti Dell.

Filtry společnosti Dell pro ochranu soukromí

• Zachovají informace na obrazovce 
v soukromí. 

• Konstrukce bez rámečku chrání 
váš displej. 

• Zachovává čistotu obrazu 
a omezuje odlesky.

• Dostupné ve velikostech, které  
odpovídají obrazovkám 
notebooků Dell. 

ZJISTĚTE VÍCE – OBRAŤTE SE NA NÁS.

Chcete-li zjistit, jak vám společnost Dell může pomoci s 
transformací firmy, otevřete stránku Dell.com nebo kontaktujte 

výkonného prodejce společnosti Dell.

Dell a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. a jejích dceřiných firem v USA a dalších zemích. 
Upozorňujeme, že dostupnost a parametry produktů se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

1.  Na základě diagnostiky po telefonu nebo online bude v případě potřeby odeslán příslušný náhradní díl nebo jednotka. Za nevrácení vadných dílů bude účtován poplatek. 
Dostupnost služby se liší. 

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

3.  Vychází z interní analýzy konkurenčních produktů z února 2019, kterou provedla společnost Dell na základě veřejně dostupných údajů. Napájení až 130 W při použití 
s kompatibilními počítači Dell. 

4.  Vychází z interní analýzy konkurenčních produktů z února 2019, kterou provedla společnost Dell na základě veřejně dostupných údajů. Napájení až 130 W při použití 
s kompatibilními počítači Dell. Technologie ExpressCharge Boost je k dispozici u vybraných počítačů Dell.

5.  Vychází z interní analýzy konkurenčních produktů z února 2019, kterou provedla společnost Dell na základě veřejně dostupných údajů. Napájení až 210W při použití 
s kompatibilními počítači Dell.

6.  Při použití jednoho kabelu je funkčnost omezena na možnosti jednoho rozhraní USB-C.

7.  Třetí monitor 4K při frekvenci 30 Hz Připojení USB-C může současně podporovat nejvýše tři grafické výstupy.

Lépe být připraven nežli zaskočen! Zámky Dell a filtry na ochranu soukromí jsou 
navrženy s cílem ochránit vaši investici a informace.

Zámky Dell pro fyzické zabezpečení a filtry na 
ochranu soukromí

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

