األجهزة الطرفية لعميل Dell
إلنتاجية
لتحقيقأقصىقدر من
تقنيةالمعلوماتالكاملة
حزمة

إنتاجية.
تصميميحققأعلى

المناسبة
باستخدام ألدوات
أفضل أداء
تحقيق
موظفيكعلى
ساعد
وظائفهم.
ألداء

بالعاملين
فيها
المتوافرة
الفريدة
التيتؤديهاوالميزات
فيهاوالوظائف
االبتكار
تصميمها
بحيثيصلأسلوب
بطريقة مدروسة
منتجاتنا
ص ممت
ُ
نمتلك
فنحن
المكتب،
يعملونفي
مبدعين ومصممين
ص
يعملونأثناء
ميدانيين
مهندسين
إلنتاجية.سواءكانوا
إلىأقصىقدر من
التنقل أوأشخاا ً
للقيامبأعمالهمفي كل زمان ومكان.
لمساعدتهم
كلشيء ،منشاشات ووحداتإرساء ووحداتالشحنوالسماعات،
تفر ً
غاتا ًما اليواجهونسوى
يتفرغون ألداء عملهم
التقنيةالجيدةفإنهم
وعندمايحصلألفرادعلى
إنتاجيتهم.
وتزيد
التوقفوالمعوقات
الضئيل من االت
القدر
الشركاتكذلك.
إنتاجية
تزيد
إنتاجية،
يصبحالعاملونأكثر
ومنثمحين
متجر شامل
تلقى خدمة ودعمعلىمستوىعالمي.
التي
العالمية
الملحقات
تشكيلةواسعة من
بسهولة من مصدر واحديقدم
مشترياتك
بجلبجميع
استمتع
أفضل معًا
ص ممت وا ُ
ختبرتواعتمدتللعملسالسة
ُ
مع أنظمة .Dell
تصميم رائع
إنتاجيتك.
حياتك أسهلوتساعدعلىزيادة
فريدةتجعل
بحيثتُدمجبهاميزات
والفعالة
والمبتكرة
العصرية
ملحقاتنا
ص ممت
ُ

هذه الميزات المتطورة تسري على جميع األجهزة الجديدة.
جديدالصفحات التالية.
بحث عن األيقونة في
جديد

إنتاجية لفترة
أطول
تصميمه
الهيكلالمعاد
يسمح
فترة أطول
بالعمل
للبطارية
شهرا.
حتى 36
ً

راحة بال
تامة
تنطوي كلعمليةشراءعلى
المتقدمة
الستبدال
خدمة
لمدة  3أعوام1حيثيُشحنالجزء
التالي.
البديلفييومالعمل

اختيار من  2.4غيغاهرتز من
االتصال الالسلكي أو اتصال
Bluetooth
اربط الماوس األنظمةبأي من
الوضعين.
تتوفر ألوضاععندالحاجةإلى
بين ألجهزة.
التبديل

إدارة
بسيطة
يمكنك Dell Peripheral
 Managerمنبرمجة
المقترنة
الختصارات األجهزة
البطارية وحالة
والتحقق من
التصالوالحصولعلى آخر
الثابتة.
تحديثاتالبرامج

ماوس السلكي من Dell

المفاتيح ووحدات الماوس من Dell
مفاتيح ومجموعةلوحات
لوحات

إنتاجيتك.
ويزيد من
تجربتك
بوضعمناسبوتحكم وراحةفيمتناولاليد مع ماوس Dellالذييعزز
استمتع

الكمبيوتر.
استخدامممتعة لجهاز
بتجربة
المفاتيححتىتحظى
يديك التغضالطرف عنلوحة
بين
العالمبأسره
احتياجاتأعمالك.
لالسلكيينتالئم مع
المفاتيح والماوس
توفرلك  Dellمجموعةمتنوعة منلوحات

جديد

خدمة االستبدال
المتقدمة لمدة  3أعوام

ماوس أجهزة متعددة السلكي من  – Dellطراز MS5320W
ضوئية
ألياف
•

فقط)
(الطرزالجديدة

•1600نقطةلكلبوصة
اتصال أجهزةمتعددة
•
غيغاهرتز )RF
(عدد  BT5.0 2و2.4
•عمربطاريةيدومحتى  3أعوام

لوحة مفاتيح وماوس السلكيان من  Dellطراز ( KM636متوفران باللون
األسود أو األبيض)
لتشغيل
ومفاتيح
الكتابة
كبيرة التصدرضجي ًجاعند
تشكليت
مفاتيح
•

الغبار
المفاتيحلمنعتراكم
بين
الفراغات
تقليل
المتعددة مع
الوسائط
كبيرة
تمرير
بعجلة
تتبعضوئي وماوس مزود
•

للكفحسبالرغبةلمزيد منالراحة
إضافي
مسند
•

تقنية Dell Universal Pairing
•

المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة


بمسكةإلبهام
اليمنى مزود
لليد
تصميممريح
•
ألفقي
للتمرير
بميل
تمرير
•عجلة
لوحة مفاتيح وماوس السلكيان متميّزان طراز  KM717من Dell

برمجتهافيالجانبأليسر
•أزرارإبهاميمكن

الليزر ذيالدقة 1600نقطةلكلبوصةفوق أي
التنقلبماوس
يمكنك
•
فائقةاللمعان
تقريبًابمافيذلكألسطحالزجاجية ،األسطح
سطح

البرنامج
وتحديث
للتخصيص
برنامج Dell Peripheral Manager
•
الطرفية
الثابت وإدارة ألجهزة

تشغيلمتعددة
بتصميمالثي ألجزاءتدعم أنظمة
مفاتيحكاملةالحجم
•لوحة

بمفاتيحالختصارألكثرشيوعا ألنظمة  WindowsوAndroid
ومزودة

المتقدمةلمدة  3أعوام
الستبدال
• خدمة

الكمبيوتر المحمول
المكتب وجهاز
بينالثة أجهزة –سطح
النتقال
•

لالسلكيبسرعة 2.4جيجاهرتز
باستخدامالتصال
والهاتف المحمول
تقنية Bluetooth LE
باستخدام
أو

ماوس السلكي متنقل من  Dellطراز MS3320W
(متوفر باللون األسود والرمادي التيتانيوم)

جديد

ضوئية
ألياف
•
•1600نقطةلكلبوصة
غيغاهرتز السلكي)
اتصال مزدوج ( BT5.0و2.4
•
•عمربطاريةيدومحتى  3أعوام

باستخدام
الشكلأصبحتالختصاراتقيدأناملك
وبفضل الماوسالمقوس
•
فقط
خمسة أزرار

اليدين
لكلتا
تصميممناسب
•

تقنية Dell Universal Pairing
•


البرنامج
لتحديث
برنامج Dell Peripheral Manager
•
الطرفية
الثابت وإدارة ألجهزة

المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة


المتقدمةلمدة  3أعوام
الستبدال
• خدمة
ماوس السلكي طراز  WM527من Dell Premier
الليزر ذيالدقة 1600نقطةلكلبوصةفوق أي
التنقلبماوس
يمكنك
•
فائقةاللمعان
تقريبًابمافيذلكألسطحالزجاجية ،األسطح
سطح
الكمبيوتر المحمول
المكتب وجهاز
بينالثة أجهزة –سطح
النتقال
•
لالسلكيبسرعة 2.4جيجاهرتز
باستخدامالتصال
والهاتف المحمول
تقنية Bluetooth LE
باستخدام
أو
تقنية Dell Universal Pairing
•
المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة
ماوس السلكي طراز  WM126من Dell

جديد

لوحة مفاتيح وماوس أجهزة متعددة السلكيان من  – Dellطراز KM7120W

•ماوس السلكيأساسي

غيغاهرتز السلكي)
اتصال أجهزةمتعددة (عدد  BT5.0 2و2.4
•


باستخدام محول Nano
بقوة 2.4جيجا
اتصال السلكي
•

•عمربطاريةيدومحتى  3أعوام

شهرا
بطارية عمرهايدومحتى 12
•
ً

الثابت
البرنامج
وتحديث
للتخصيص
برنامج Dell Peripheral Manager
•
الطرفية
وإدارة ألجهزة

مستشعربمؤشر LEDضوئيبدقة 1000نقطةلكلبوصة
•

المتقدمةلمدة  3أعوام
الستبدال
• خدمة

ضوئية و1600نقطةلكلبوصة
ألياف
•

بمسكةإلبهام
اليمنى مزود
لليد
تصميممريح
•

ألفقي
للتمرير
بميل
تمرير
•عجلة

برمجتهافيالجانبأليسر
•أزرارإبهاميمكن

ضوئية و1600نقطةلكلبوصة
ألياف
•
غيغاهرتز السلكي)
اتصال مزدوج ( BT5.0و2.4
•
•عمربطاريةيدومحتى  3أعوام
ألفقي
للتمرير
بميل
تمرير
•عجلة
برمجتها
•أزرارإبهاميمكن
وتحديث
للتخصيص
برنامج Dell Peripheral Manager
•
الطرفية
الثابت وإدارة ألجهزة
البرنامج
المتقدمةلمدة  3أعوام
الستبدال
• خدمة

تقنية Dell Universal Pairing
•
لوحة المفاتيح
صغير منجزأين
بتصميم
مفاتيح
•لوحة

الماوس

ماوس  Mobile Proالسلكي من  Dellطراز MS5120W
(متوفر باللون األسود والرمادي التيتانيوم)

الرتفاع
سيقانمائلة إلمكانيةضبط
•
برمجتها
مفاتيحيمكن
•
المتعددة
التشغيل
تناسب أنظمة
مفاتيحاختصارات
•

المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة
ماوس السلكي طراز  WM326من Dell
مستشعرليزر1600 :نقطةلكلبوصة
•
شهرا
بطارية عمرهايدومحتى 18
•
ً
لليمين،
لليسار،
تمرير:
سبعة أزرار مععجلة
•
للخلف /ألمام
لليمين،
لليسار/
للوسط،ميل
تقنية Dell Universal Pairing
•
المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة

ماوس طراز WM615
مزود بتقنية Bluetooth
من Dell

®

بسهولة
حقيبتك
مفتوللوضعه داخل
فريد
تصميم
•
•أداءدقيقوموثوقبه
بتقنية
التشغيلالرائجةالمزودة
يتوافق معنظم
•
4.0 Bluetooth
المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة

1

جديد

النشطة من Dell
األقالم

يتميزان األمان من Dell
سلكيان
مفاتيح
ماوسولوحة
الكمبيوتر.
استخدامممتعة لجهاز
بتجربة
المفاتيححتىتحظى
يديك التغضالطرف عنلوحة
بين
العالمبأسره
احتياجاتأعمالك.
التيتالئم مع
السلكية
توفرلك  Dellمجموعةمتنوعة من أجهزة الماوس

لوحة مفاتيح سلكية لتشغيل الوسائط المتعددة لألعمال طراز  KB522من Dell

الكمبيوتر المحمول.
طبيعيةعلى جهاز
كتابة
بتجربة
استمتع

قلم نشط طراز  PN557Wمن Dell

بكفاءة ودونعناء
البيانات
المفاتيحمتوسطةالحجم إدخال
تتيحلك أزرار
•

حساسيةضغطتصلإلى 2,048
مستويات
متناهية مع
اكتبوارسمبدقة
•

تنفيذ ألوامر
المتعددةلسرعة
للوسائط
وتشغيل
مفاتيحاختصار
•

الشاشة
تقنيةرفض راحةاليدوضع راحةيدك دونمشقةعلى
تتيحلك
•

منفذان  USBالتصالموسع
•

أسطوانيانمخصصان
•زرعلوي مخصص وزران
الشاشةمغلقة
تدوين لمالحظاتحتى عندماتكون
يمكنك
•
المغناطيس
الكمبيوتر المحمول عنطريق
القلمعلى
تثبيت
يمكنك
•
المتوافقة)
بالقلم (مع ألنظمة
المثبت
الحبل
بالقلم أو
الموجود

لوحة مفاتيح الوسائط المتعددة طراز  KB216من Dell
(متوفرة باللون األسود والرمادي واألبيض)

قلم نشط طراز  PN350Mمن Dell
بيانيعلى جهاز Inspiron
تخطيطرسم
تدوين لمالحظات أو
يمكنك
•
مستويات
طبيعي مع
بشكل
الذييضمإمكاناتجهازينفي جهاز وحد
حساسيةضغطتصلإلى 1,024

السريع ألعمال األوامر
للتنفيذ
لمتعددة
الوسائط ا
تشغيل
مفاتيح
•
المكتب
يناسب أعمال
تصميممريح
•
فعالةومريحة
لكتابة
التخطيط
تشكليتكاملة
مفاتيح
•
للكفحسبالرغبةلمزيد منالراحة
إضافي
مسند
•

ماوس ضوئي طراز  MS116من Dell
(متوفر باللون األسود أو الرمادي أو األبيض)
سلكي
تعقبضوئي LEDواتصال
•
والتشغيل عنطريقمنفذ USB
التوصيل
إمكانية
•
المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة

تقنيةرفض
بفضل
الشاشة
يمكنكوضع راحةيدكفيسهولةويسرفوق
•
راحةاليد

قلم نشط رائع طراز  PN579Xمن Dell
الكمبيوتر
متوافق معجميع أجهزة
لبروتوكوالت
اتصال مرنمتعدد
•
التيتضمإمكاناتجهازين
التشغيل Windows
التيتعملبنظام
في جهاز واحد من Dell
تبديلالوضع – 2.0 / AES 1.0 / MPP
•خيارات
حساسيةضغطتصلإلى 4,096
مستويات
طبيعية مع
كتابةورسم
تجربة
•
التفصيليعندالرسم
للتظليل
•دعمالميل
للقلملسهولةالوصولعلى
مغناطيسي
تثبيت
•حامل
التيتضمإمكاناتجهازين
الكمبيوترالمحمولة
أجهزة
في جهاز واحد من Dell
تقنية Bluetooth 4.2
•سهولةالتصال عنطريق
القلققطبشأنالشحن
•لنيساورك
شهرا
مع عمربطاريةيدومحتى 12
ً
فقط)
النوع AAAA
(

السياق
تشغيلقائمةالسهم /
ألسطوانيينلمسح أو
انقرفوقالزرين
•
بكفاءة
المحددة
بشريط أوحبلقلم
للربط
تقدمالخيار
فتحةحبل
•
بربط
تناسب مجموعة أنظمة  7590 / Inspiron 7390المزدوجة
•
مغناطيسي
باستخدامهالمدة 3ساعاتيوميًا
شهرا (
البطاريةحتى 18
•يدوم عمر
ً
لمدة 5أيامفيألسبوع معبطارية )AAAA

جديد ماوس ليزر من  Dellطراز MS3220
نيوم)
لتيتا
للونألسودوالرمادي ا
فربا
(متو
مستشعرليزر
•

قلم صلب نشط رائع طراز  PN720Rمن Dell

سلكيعبرمنفذ 2.0 USB
اتصال
•


بينما
الستجابة
للكمبيوتراللوحي
يتيح
للضغط
بحساسية
يتميز
تصميم
•
والنقر
التخطيطاتوإرسال لمالجظات
بلطفلرسم
بقوة أو
تضغطعليه
قفازات
ارتدائك
والتطبيقاتحتىعند
علىالمجلدات

نقطةلكلبوصة) 3200 ،1600 ،800 ،400
الدقة (
•

• 5أزرار الختصاراتبرامج
• 10 Dell Peripheral Manager Windowsأوإصدار الحق
المتقدمةلمدة  3أعوام
الستبدال
• خدمة

ماوس سلكي من  Dellمزود بقارئ بصمات أصابع طراز MS819
ستخدامميزة Windows Hello
لشخصيالخاصبكبا
لكمبيوتر ا
•الوصولإلى جهاز ا

والضباب
للغبار والماءاألتربة
التقييم IP55إمكانيةتحمله
يوضح
•

إلنترنت
لتأمينالسداد عنطريق
التوافق مع FIDO1
•

بسيطةعلى
بضغطات
بسهولة
وتحريكها
•إننسخألشياءوتحديدها
بسيطة
اليومية
ألزرار،يجعل المهام

•حاصلعلى شهادة GS Mark
لوحة مفاتيح مزودة بمنفذ  USBمزودة ببطاقة ذكية  -طراز
 KB813من Dell
•ت ُ
فقط من الل
المفاتيحوالنظام
بينلوحة
البيانات
نقل

واجهة USBالخاصةبه

استبدال
تخفيحتىأربعة رؤوس
•إحاطةذيل

والتشغيل
التوصيل
•سهل
تصميممريح
•
المتقدمةلمدة عام
الستبدال
• خدمة

ذكيةفي
البطاقاتال
المفاتيحوقارئ
•إدماجوظائفلوحة
بيانات واحد
نظام إدخال
مفاتيح،ولوحة
تتضمن مايصلإلى 104
مفاتيح
•لوحة

بمنفذ USBوقارئبطاقاتذكية
مفاتيح مزودة
وتطبيقات
تحديدالهوية
البنكيةونظم
مناسبةلتعامالت
•

وتسجيلالدخول آلمن
الويب آلمنة
القلم،اختالفقدراتالنظام
المثبتبه
الحبل
تعليق
للضغط،والميل،والمغنطة ،وأداة
الحساسية
تختلفميزات
الترويجيةلـ .Dell Pen Compatibility
النشرة
المتوافقة معهايرجىالرجوعإلى
للحصولعلىقائمةكاملة لألقالم وأنظمة Dell

التجارية من Dell
مجموعة وحدات إلرساء

التجارية من Dell
مجموعة وحدات إلرساء

إنتاجيتك.
اعملعلىزيادة

إنتاجيتك.
اعملعلىزيادة

تصميم استباقي

 1وحدة إرساء من 130W Dell – WD19
بمحول طاقة بقدرة يصل إلى  90وات
بشاشات
اشحن نظامكبمحول طاقةتصلقدرتهإلى  90واتعندالتصال
إنتاجيتك.
يزيد من
الطرفية امما
العرض األجهزة
1

 2وحدة إرساء من 180W Dell – WD19
بمحول طاقة بقدرة تصل إلى  130وات
والتي
بمنفذ USB-C
باستخدام وحداتإلرساءألقوىفيالعالم
إنتاجيتك
زود
ِّ
تقنية USB-C
توفر
تقنية Dell ExpressChargeلشحنأسرع.3
تتضمن
فائقة
شاشتي عرض
جيجابايتوتدعمحتى
بياناتتصلإلى 10
سرعاتنقل
بكفاءةأكبر.
لتتمكن منالعمل
الجودة

2

3

4

Dell Thunderbolt Dock – WD19TB 3
بمحول طاقة بقدرة تصل إلى  130وات
بإنتاجيةغير محدودة مع وحدةإلرساءألقوىفيالعالم
استمتع
تقدم وحدةإلرساء  WD19TBمحول
.ThunderboltTM dock4
التواجدعلى
لتجربةشحنأسرعأثناء
بقدرةتصلإلى  130وات
طاقة
تقنية  .Dell ExpressChargeكماتعملأيضًا مع
باستخدام
مكتبك
التوافق معأغلب ألجهزة.
التي التدعم Thunderboltلسهولة
ألنظمة
ياناتتصلإلى
تقنية Thunderbolt 3TMسرعاتنقلب
تقدم
بكفاءةأكبر.
جيجابايتوتدعمحتى 4شاشات إلجراءعملك
40

وبإمكانيةسهولة
للترقية.
قابلين
النمطيةألولىفيالعالم ذات طاقةواتصال
تقدم  Dellوحدة إلرساء
الكمبيوتر،
بيئة جهاز
لتطوير
المستقبلية
المتطلبات
الترقيةاالتصالوزيادةقدرة محولالطاقة الستيفاء
إجراء
كبيرة.
الترقيةبصورة
تكاليف
يمكنكخفض

الوحدة النمطية Dell Thunderbolt™ Dock WD19TB
النمطية
باالترقيةإلىالوحدة
المستقبل؟قم
تحتاجالمزيد منالطاقةفي
هل
لتوصيلة Thunderboltبمحول طاقةتصلقدرتهإلى 130
WD19TB
جيجابايت ودعمحتى الثشاشات
بياناتتصلإلى 40
واتوسرعاتنقل
بالكامل.
استبدال وحدة إلرساء
تكلفة
صغير من
عرضمقابل جزء

الوحدة النمطية Dell Thunderbolt™ Dock WD19TB
ستقبالًلزيادةقدرة محولالطاقة
النمطية WD19DC
بالترقيةإلىالوحدة
قم
لتصلإلى  210واتالستخدام مع Precision Mobile Workstations
بالكامل.يمكنأيضًا
استبدال وحدةإلرساء
تكلفة
صغير من
مقابل جزء
التجارية من Dell
الكمبيوترالمحمولة
استخدام موصلفردي مع كل أجهزة
الكمبيوترلديك.
بيئة جهاز
للتوافقغيرالمحدود مع
تتوافق مع  7530 Precision Mobile Workstationsو 7540و7730
و 7740وأنظمة  Latitudeو XPSمعكبلمنفذ USBفردي منالنوع .C7

– Dell Performance Dock 4
 WD19DCبمحول طاقة بقدرة تصل إلى  210وات
الكمبيوترحتى  210وات مع وحدةإلرساءألقوىفيالعالم ذات
زودقدرة جهاز
ِّ
تحتاجإليها مع بالت USB-C
التي
بالمرونة
استمتع
منفذ USB-Cالمزدوج.5
لوظيفةمنفذ USB-Cالمزدوج
التوصيلتين
كلتا
استخدم
مغناطيسيًا.
المفصولة
المتوافق مع  7530 Precision Mobile Workstationsو 7540و7730
الكمبيوتر.
و7740لشحنأسرع وأداءغير محدود لجهاز
بيئة جهاز
للتوافق مع
ككبل USB-Cفردي
توصيلة واحدة
استخدام
يمكنكأيضًا
الكمبيوتر.6

Dell Universal Dock: D6000
ر ّ
كمبيوتر محمول
كِب وحدةإرساء Dell Universal Dock – D6000بأي
ستتمكن منالتصالبمايصل
بسهولة.
بمنفذ  USB-Cأومنفذ USB3.0
مجهز
بنفسالوقت.7
إلى الثشاشات 4K

Dell Universal Dock: D3100
الكمبيوتر
الطرفيةعلى
بشاشاتالعرض األجهزة
توسعاتصال USB3.0
لمنفذ USB
متماثلة
باستخدامكبل .USBنسخة
الكمبيوتراللوحي
المحمول أو
للفيديو.
ألساسي لمايصلإلىالثة مخرجات

حقائبيدوحقائب ظهر  Proمن Dell

حقائبيدوحقائب ظهر  Premier and Premier Slimمن Dell

للطقس،
مصممةبخاماتشديدةالتحمل ومقاومة
حقيبةاليد
حقيبة الظهر أو
يمكنكالطمئنانبشأن الءمة
اليومية.
الكمبيوتر
لمتطلبات أجهزة
من Dell

الكمبيوتر المحمولالخاصبك أو
تنقلت؟وفرالحماية لجهاز
وهل هناكأدنىشكفيإمكانيةاصطحابه معكأينما
ألنيقة.
حقائبنا
بأناقةأينماذهبت معباقة من
كمبيوتريضمإمكاناتجهازينفي جهاز واحد من Dell
أي جهاز
الحافظاتوحتىحقائب الظهر.
الحترافيةإلى
باقة متنوعة منألشكالبد ًءا منحقائباليد
نوفرلك

حقيبة ظهر  Proمن )PO1720P / PO1520P( 17 / 15 Dell
حقيبةيد  Proمن )PO1520C / PO1420C( 15 / 14 Dell
•صديقة للبيئة*
الباليستي 1680Dشديدالتحمل
البوليستر
نسيج من
•
للكمبيوتر المحمول مزودة برغوة إثينيل فينيل
•غرفةمخصصة
للكمبيوتراللوحي
للحماية وغطاء
األستات

حقيبة ظهر  Premier Slimمن )PE1520PS( 15 Dell
حقيبة ظهر  Premierمن )PE1520P( 15 Dell
حقيبة يد  Premierمن )PE1520C( 15 Dell

بجيبزلق
أساسيةمبطنة
•غرفة
•غرفة أمامية منظِ مة

•صديقة للبيئة*

• أحزمةكتفمريحة "علىشكل "Sوجيبعلويمبطن ألدوات؛
حقيبة الظهر)
(

تفتيش إدارة أمنلمواصالت
لنقطة
تصميمصديق
•

فقط)
(Premier

السفر
المتحركةلسهولة
السفر
بحقيبة
•إللحاق

للكمبيوتر المحمول مزودة برغوة
•غرفةمخصصة
للكمبيوتراللوحي
للحماية وغطاء
إثينيل فينيل األستات

الحقيبة
للشحن داخل
•شاحن الئم

الباليستي 1680Dشديدالتحمل
البوليستر
نسيج من
•
بألوانجلديةسوداء

•ألوانجذابة

أساسيةمبطنة
•غرفة
•غرفة أمامية منظِ مة مزودة

بسوستة
بجيب
بسوستة؛جيب
•جيبجلد أمامي

الثمينة
لحفظ ألغراض
علوي
•حزامللحاملالمتحركلسهولة وجود
السفر
حقيبة
تحة لإلمساك من الل
الحقيبة
إمكانيةالشحنفي
•
التجول
الل
حافظة  Proمن  Dellمقاس  13بوصة و 14بوصة و 15بوصة
الكمبيوتر
بقطيفةزرقاءلحماية جهاز
مستقلمبطن
•جزء
المحمولالخاصبك منالخدوش
احترافي
بتصميم
متينة
•مقاومةللماءومصنعة من مواد
تتيحلك
بسهولة
بسحابيمكن جره
•لوحة منظم أمامية
ومحفظتك دونمشقة
الوصولإلى قالمك
والفصل
للتعديل
قابل
•سهولة حملها مع حزامكتف
الكمبيوتر
احتياجات جهاز
لتناسب
متوافرةثالثة أحجام
•
المحمولالخاصبك
فتحة
•حزامللحاملالمتحركلسهولة وجود
السفر
حقيبة
إلمساك من الل
بالمحلولإلىخفض إهدار الماء
الصناعية
ينتج عنعمليةصباغةأللياف
*	
نبعاثات
بنسبة ،%29اإلضافةإلىخفض ا
بنسبة %90وخفضالطاقة
التقليدية.
الصباغة
بنسبة  %62عنعمليات
الكربون
أكسيد
ثاني
وفقًا للتحليل الداخلي لـ  Dellللبيانات المنشورة عن االبوليستر البكر
المصبوغ بالمحلول وأوراق بيانات موردي األنسجة في ديسمبر .2018

متنقلة من Dell
أجهزةشحن
المتنقلة ،هناكدائ ًماحلول
الهجينة مع أجهزةالشحن
المهايئات
المتنقلةإلى
المتنقلة ألجهزة المحمول
لديكالطاقة .من أجهزةالشحن
احتياجات أي نمط عمل.
لتلبية
توفرها Dell
للطاقة

مكبراتصوت وسماعات رأس من Dell
استثنائيًا
توفرحلولالصوت من Dellوضو ًحا
إنتاجيتك.
زداستماعكوارفع
المفضلةلديك.
الموسيقى
تستمعإلى
سواءأكنتتجريمكالمةجماعية أو

أجهزة الصوت من Dell
مكبرات صوت لشاشات Dell

مكبر الصوت االحترافي من  :Dellطراز AE515M
(معتمد لـ )Skype for Business
جهاز شحن الكمبيوتر المحمول من  Dellمع منفذ :USB-C
طراز  65( PW7018LCوات في الساعة 6 ،خاليا)
الكمبيوتر المحمول من  Dellومن
تشكيلة من أجهزة
إمكانيةشحنأكبر
•
بمنفذ USB-Cوكذلك أجهزةالهاتف المحمول
أي طرف خارجي،المزودة
أمبير و15
فولت3/
أمبير و9
فولت3/
معملفات جهدواسعةالنطاق (5
أمبير)
فولت3.25/
أمبير و20
فولت3/
توفير طاقة
بمنفذ USB-Cالذييمكنه
المتنقلالوحيدالمزود
• جهازالشحن
تصلإلى  65وات*
بمنفذ
الكمبيوتر المحمولالخاصبكوالمزود
إمكانيةشحن جهاز
•
الفرعي معخاصية
باستخداممنفذ USB-A
وهاتفكالذكي
USB-C
البيانات
كتابة
قراءة/
هاتفكالذكي
وتحريرالمحتوى من
•رؤية
أو محركأقراص الش

التحلياللداخيل ﻟـ  Dellﻧوﻓﻣﺑر 2017
ﺑﻧﺎءعلى

جهاز شحن متنقل بالس للكمبيوتر المحمول من :Dell
طراز ( PW7015Lقوة  65وات في الساعة 6 ،خاليا)

مكبر الصوت مزود بمنفذ  USBمن  :Dellطراز M AC511

الكمبيوترالمحمولة من  Dellمزودةبخمسأقسام
•طاقة محمولة ألجهزة
المتبقية
إضاءة LEDلعرضمقدارالطاقة

تنعم اللهابصوتمحيطيواضح
تجربة غامرة
يمنحك
وجهيروقوي

بالشحن
للقيام
لحقائب الظهر والظهر  Premierمن Dell
•مناسبتما ًما
الحقيبة
داخل

التشويش
نسخصوتنقي معالحدألدنى من
الشخصي
الكمبيوتر
المتعددةالمتاحة لجهاز
الوسائط
في مساحة

شاشتك
وتجربةوسائطمتعددةعلى
استمتعبصوت ُمحسن
ميكروفون مزدوج
الخلفية مع
الضوضاءفي
الحد من
وخاصيةإلغاءالصدى
معتمدلـ Microsoft® Skype® for Business
لشاشاتجديدة
بديل
يتضمن حامل

كمبيوتر
هاتفي محمول وجهاز
يتسنىلكشحن
منفذاشحن USBحتى
•
محمول من Dellفي آن واحد
أمبير
بقوة 18,000مللي
احتياطيموثوقبه
توفر مصدر طاقة
بطارية
•
فيالساعة

مهايئ الطيران والسيارات
إلنتاجيةسواءعلىالطريق أوأثناءالطيران
تعزيزالطاقةاالستمرارفي
يمكنك
السجائر أو
السيارات /الطيران من .Dellيمكنهالتصالبقداحة
باستخداممهايئ
البطارية.
الكمبيوترالخاصبك أوشحن
منفذ جويلشحن جهاز

سماعة رأس استريو  – Proطراز  UC350من Dell
(معتمدة لـ )Skype for Business
استثنائية معصوت HDعريضالنطاق وموازن
شخصية
•جودةاتصال
ديناميكي
صوت
الرئيسيةالموحدة ،وهومعتمدلـ
•يعمل مع معظممنصاتالتصال
Skype for Business
الضوضاءسوى
الميكرفون المدمجبهخاصيةإلغاء
يلتقط
• ال
الخلفية
الضوضاءالموجودةفي
فقطوليس
صوتك
وتخلصك من
السلبية
الضوضاء
الجلديةالمريحة من
تحدمساند ألذن
•
المرتفع
التردد
الضوضاءالمحيطة ذات
•إدارة الئمةلوظائفالمكالمة مع وحدةتحكممثلاستدعاءالمكالمة،
تعطيله
وإنهاءها ،والتحكمفيمستوىالصوتوإمكانية
بهاتفكالذكي أو
التحكموصله
المقبسمقاس 3.5ملم من وحدة
بفصل
•قم
المفضلةلديك
الموسيقى
تشغيل
جهازكاللوحي إلجراءالمكالمات أو

سماعة رأس استريو  – Proطراز  UC150من Dell
(معتمدة لـ )Skype for Business
شخصية،
تماثل جودة إجراءمكالمة
التي
للمكالماتالجماعية
مثالي
•
ديناميكي
وصوتعاليالدقةعريضالنطاق وموازنصوت
الرئيسيةالموحدة ،وهو
•يعمل مع معظممنصاتالتصال
معتمدلـ Skype for Business
سوى صوتك
الضوضاء
الميكرفون المدمجبهخاصيةإلغاء
يلتقط
• ال
الخلفية
فقطوليس ألصواتالموجودةفي
•إدارة الئمةلوظائفالمكالمة مع وحدةتحكممثلاستدعاءالمكالمة،
تعطيله
وإنهاءها ،والتحكمفيمستوىالصوتوإمكانية

مهايئات Dell
توصيل
التييوفرهامهايئ  Dellمنالسهل
التصالبأيشيءفي أي مكان.تجعلالحلول
اجتماعاتك.
مكتبك أوفي أماكن
بالكمبيوترسوا ًءفي
المفضلة
ملحقاتك

مهايئ  - Dellمنفذ  USBمن النوع  Cإلى منفذ DisplayPort

تأثيرعلى جودة ألداء
بشاشات  4Kدونأدنى
توصيله
لمهايئالوحيدالذييمكن
•ا

كيلوهيرتزوحتى 60هيرتز
بين 4
يتراوح ما
•يدعمتردد

فائقةالسرعة معمنفذ SuperSpeed USB
بيانات
• عدالتنقل
جيجابت
بسرعة 10

مهايئ  - Dellمنفذ  USBمن النوع  Cإلى منفذ  USBمن النوع 3.0 A
بمنفذ  USB-Cاألجهزة
الكمبيوترالمزود
توصيل جهاز
إمكانية
•
بمنفذ 3.0 USB-A
والملحقاتالمزودة
والتشغيل
التوصيل
•سهولة حمله معإمكانية

المحافظةعلىسريةالمعلومات
•
الشاشة
التيتظهرعلى
يحمي شاشة
تصميم ال إطار
•
العرض
المحافظةعلىنقاءالصورة
•
وتقليلالتوهج
متوفرةبأحجاممتنوعة
•
الكمبيوتر
تالءمشاشات أجهزة
المحمولة من Dell

قفل لجهاز الكمبيوتر المحمول مزود بمفتاح طراز  N17ألجهزة Dell

كمبيوتر محمول مزود
الفيديو من أيسطحمكتب أو
•شاهدمحتوى
متوافقة مع HDMI
فيديو USB-Cعلىشاشات
بمخرج

الكمبيوتر المحمول
معتمد ومصممللعملعلى أحدث أجهزة
•
معايير
ويستوفي
قفل .wedge
فتحة
من  Dellاألجهزة ذات
اختبار Kensingtonالبارزةفي مجالالصناعةلمقاومة
والموثوقيةوالتحمل
العبث

والتشغيل
التوصيل
•سهولة حمله معإمكانية
كيلوهيرتزوحتى 60هيرتز
بين 4
يتراوح ما
•يدعمتردد
مهايئ  - Dellمنفذ  USBمن النوع  Cإلى منفذ إيثرنت ()PXE Boot
بالشبكة
التدفقاالتصال
•زيادة سرعة

•دعمميزاتالمؤسسةمثلالمرورعبرعنوان  MACو  PXE Bootو
المحلية
الشبكة
التشغيلعبر

فلتر الخصوصية من Dell

بعنايةالمرونة الستخدامه مع
المخفي
التوصيلالطويل
يوفر طولكابل
•
التيتضمإمكاناتجهازينفي
الصدفة أو ألجهزة
تشبه
التي
ألجهزة
والتييمكنتمديدها أوسحبها
القابلللطي،
جهاز واحد أو ذاتالغطاء
للمهايئ
والسفلي
بسهولة عنطريق إدارةالغطاءالعلوي

مهايئ  - Dellمنفذ  USBمن النوع  Cإلى منفذ HDMI

إيثرنت
بمنفذ
شبكات
توسيع أوإضافة
•
الكمبيوتر
باستخدام مدخل USB-Cعلى جهاز

الخصوصية من Dell
أقفالالحمايةالماديةومرشحات
ص ممت
الحذر
أفضل منالندم! ً
ومعلوماتك.
استثماراتك
لحماية

مهايئ  USB-Cلألجهزة المحمولة طراز  DA300من Dell
بمنفذ USB -Cيضممنافذ
صغيرالحجمأكثر موالً مزود
•مهايئ محمول
 HDMIو DisplayPortو VGAو Ethernetو USB-Cو USB-A

الكمبيوتراللوحيالمزود
الكمبيوتر المحمول/
توصيل جهاز
•
الشاشات وأجهزةالعرضعالية
بمختلف
بمنفذالـ USB-C
الدقة باستخدام DisplayPort
والتشغيل
التوصيل
•سهولة حمله معإمكانية

الخصوصية من Dell
أقفالالحمايةالماديةومرشحات

مهايئ  - Dellمنفذ  USBمن النوع  Cإلى منفذ VGA
كمبيوتر مزودبمخرج USB-C
الفيديو من أي جهاز
•عرضمحتوى
متوافقة مع VGA
فيديوعلىشاشات
والتشغيل
التوصيل
•سهولة حمله معإمكانية
المكتب
بنسخسطح
المنزلي،وقم
•شاهد األفالمعلى جهازالعرض
التقديمية
لتقديمالعروض
الخاصبك من أجل محطة عملموسعة أو
فيالمدرسة أوالعمل

منافذ األمان Clicksafe Lock for All Dell

قفل
لفتحة
الداخلية
بالجوانب
الجانبية
الخطافات"
توسيع "
•
بين إطار
الـ  ،wedgeممايؤديإلىإنشاءاتصالقوي
سرقته
والقفللمقاومة وردع حاوالت
الجهاز

تثبيت
قفل ClickSafeعلىنقاط
يحتوي
•
قفل  Kensingtonوأنظمة 2017
لمنفذ أمان
إسفين
بفتحةعلىشكل
تمتاز
التي
المتنقلة

لتقنية Hidden Pin
ببراءةاختراع
قفلمقاس  5مم مزود
•نظام
المختلفة ألقفال
للحلولالمخصصةعبر ألنماط
المقاومةالختراق
Kensington

تناسبجميع أجهزة ،Dellبمافيذلك
•
الكمبيوترالمحمولة
الكمبيوتر وأجهزة
أجهزة
وشاشاتالعرض

توفرحرية
مفصلة خاصة
تدويرهيدور حول محور.
كبليمكن
•
الصعبةوالسماحلكبإدخال
للتعامل معالزوايا
الكبيرة
الحركة
مفتاحكبكلسهولة

ببراءةاختراع
قفلمقاس  5مم مزود
•نظام
لتقنية Hidden Pinالمقاومةالختراق
المختلفة
للحلولالمخصصةعبر ألنماط
ألقفال Kensington

قفل
فتح أي نمط من أنماط
رئيسييمكنه
كمفتاح موحد
متوفر
•
 Kensingtonمن Dell

فتح أي
رئيسييمكنه
كمفتاح موحد
متوفر
•
قفل  Kensingtonمن Dell
نمط من أنماط

مهايئ  Dellجديد منفذ  USBمن النوع  Cإلى منفذ من النوع  Aالمزدوج مع
خاصية نقل الطاقة
مهايئ  Dellجديد بمنفذ  USBمن النوع  Cإلى DisplayPort/HDMI
مع خاصية نقل الطاقة
إنتاجية التضاهى
بمنفذ  USBمنالنوع Cالنادربمحطة طاقة
الكمبيوترالمزود
•وصل جهاز
يتيحلك
بمنفذ  USBمنالنوع  Cامعخاصيةنقلالطاقة ،مما
متنقلة مزودة
الكمبيوتر المحمولحتى  90واتأثناءالتصالبـ 4K HDRفي
شحن جهاز
الشاشة.
التنازل عن أداء
آن واحد ،دون
ومتوافق
صغير
بسهولة.
الكمبيوتر المحمول
أوحقيبة
جيبك
الرفيعالناعم
•الئم هذاالمهايئ
لتتمكن من حملهفي أي مكان.
نقله
الصغيرةأيضًاسهولة
•كماتضمنألبعاد
والمعتمدللعمل مع أنظمة Dell
ختبر
يلتزممهايئ  USBمنالنوع Cال ُم
•
بمعاييرصناعة  USBمنالنوع Cويعمل دونعيوبفي كل مرة.
كيلوهيرتزوحتى 60هيرتز.
بين 4
يتراوح ما
•يدعمتردد

إنتاجية التضاهى
الكمبيوتر المحمول
بمنفذ  USBمنالنوع Aأثناءشحن
التوصيلبأجهزة
•
بمنفذي USB
يوسع هذاالمهايئ
بمنفذ  USBمنالنوع Cفي آن واحد.
غيغابايت مناتصال جهاز
بتقنية SuperSpeedبسرعة 10
منالنوع A
الكمبيوترلديك
يفتقدلوجودمنافذ
الكمبيوتر المحمولالذي
مثالية لجهاز
إلضافية
المنافذ
•
التوصيلبماوس أو محرك
وبالتحديدعندالرغبةفي
 USBمنالنوع ،A
التقديمي.
التحكمفيالعرض
أقراص الش أو جهاز

اكتشفالمزيد -تحدثمعنا.
بزيارةالموقع Dell.com
تحويلأعمالك
كتشفكيفيمكنلشركة Dellمساعدتكفي
ا
تتعامل معه.
التنفيذيعالقات مالء Dellالذي
بالمسؤول
أواالتصال
التابعة لهافيلوالياتالمتحدةوالدول ألخرى.
والشركات
تجاريتينلشركة Dell Inc.
تُعد Dellوشعار Dellالمتين
تختلف منمنطقة ألخرى.
والمواصفات
المنتج
توفر
يرجى الحظة أن

البياناتبسرعة
نقل
بياناتتصل
الثانيسرعاتنقل
توفرمنافذ  USBمنالنوع  3.1 Aمنالجيل
•
السابقة لها،
مرتين منألجيال
غيغابايت وهيأسرع
إلى 10
يمكنك منإتمام مهامأكبر.
مما
• ِّ
الفيديو منالهاتف أوانقل
نزلمقاطع
الكبيرةإلى محركأقراص الش
الملفات
واستمتعبسرعةليس لهانظير
بسرعة
في كل مرة.
كيلو
بين 4
يتراوح ما
•يدعمتردد
هيرتزوحتى 60هيرتز.

التوفر.
تختلف درجة
المعيبة.
يتمفرضرسومنظير عدم إرجاعالوحدة
إلنترنت.
التشخيصعبرالهاتف/عبر
البديلة،عندالضرورة،بعدإتمامعملية
 .1يتمإرسالالجزء/الوحدة
www.dellemc.com/resources/en-us/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf .2
المتوافقة.
بقدرةتصلإلى  130واتعندالستخدام مع أنظمة Dell
فبراير  .2019محول طاقة
اعتبارا من
المتوفرةعلنًا
البيانات
باستخدام
المنافسة
للمنتجات
الداخلية
تحليالت Dell
.3وفقًا
ً
تحديد أنظمة .Dell
يتوفر ExpressCharge Boostفي
افقة.
بقدرةتصلإلى  130واتعندالستخدام مع أنظمة Dellالمتو
فبراير  .2019محول طاقة
اعتبارا من
المتوفرةعلنًا
البيانات
باستخدام
المنافسة
لمنتجات
الداخليةل
تحليالت Dell
.4وفقًا
ً
فقة.
بقدرةتصلإلى  210واتعندالستخدام مع أنظمة Dellالمتوا
فبراير  .2019محول طاقة
اعتبارا من
المتوفرةعلنًا
البيانات
باستخدام
المنافسة
للمنتجات
الداخلية
تحليالت Dell
.5وفقًا
ً
استخدامكبل واحد.
.6وظيفة إلرجاعإلىإصدارأقدملقدراتمنفذ USB-Cفرديعند
بمنفذ .USB-C
ثالثةبدقة 4Kوتردد 30هرتز.يمكن دعم الثشاشات عرضبحدأقصىفي آن واحد من اللالتصال
 .7شاشة عرض

