
Dell األجهزة الطرفية لعميل
حزمة تقنية المعلومات الكاملة لتحقيق أقصى قدر من إلنتاجية



 ُصممت منتجاتنا بطريقة مدروسة بحيث يصل أسلوب تصميمها االبتكار فيها والوظائف التي تؤديها والميزات الفريدة المتوافرة فيها بالعاملين 
 إلى أقصى قدر من إلنتاجية. سواء كانوا مهندسين ميدانيين يعملون أثناء التنقل أو أشخاًصا مبدعين ومصممين يعملون في المكتب، فنحن نمتلك 

كل شيء، من شاشات ووحدات إرساء ووحدات الشحن والسماعات، لمساعدتهم للقيام بأعمالهم في كل زمان ومكان.

ال يواجهون سوى   وعندما يحصل ألفراد على التقنية الجيدة فإنهم يتفرغون ألداء عملهم تفرًغا تاًما 
االت التوقف والمعوقات وتزيد إنتاجيتهم.  القدر الضئيل من 

ومن ثم حين يصبح العاملون أكثر إنتاجية، تزيد إنتاجية الشركات كذلك.

متجر شامل 
خدمة ودعم على مستوى عالمي.  استمتع بجلب جميع مشترياتك بسهولة من مصدر واحد يقدم تشكيلة واسعة من الملحقات العالمية التي تلقى 

أفضل معًا
 ُصممت واُختبرت واعتمدت للعمل سالسة 

.Dell مع أنظمة

تصميم رائع
ُصممت ملحقاتنا العصرية والمبتكرة والفعالة بحيث تُدمج بها ميزات فريدة تجعل حياتك أسهل وتساعد على زيادة إنتاجيتك.

هذه الميزات المتطورة تسري على جميع األجهزة الجديدة. 

جديد في الصفحات التالية.
 
بحث عن األيقونة

 إنتاجية لفترة
أطول

يسمح الهيكل المعاد تصميمه 
 للبطارية بالعمل فترة أطول 

حتى 36 شهًرا.

 راحة بال 
تامة 

 تنطوي كل عملية شراء على 
 خدمة الستبدال المتقدمة 

لمدة 3 أعوام1 حيث يُشحن الجزء 
البديل في يوم العمل التالي.

اختيار من 2.4 غيغاهرتز من 
االتصال الالسلكي أو اتصال 

Bluetooth

اربط الماوس األنظمة بأي من 
الوضعين.

تتوفر ألوضاع عند الحاجة إلى 
ألجهزة. التبديل بين 

 إدارة 
بسيطة

 Dell Peripheral يمكنك
Manager من برمجة 

األجهزة المقترنة  الختصارات 
والتحقق من البطارية وحالة 

التصال والحصول على آخر 
تحديثات البرامج الثابتة.

ساعد موظفيك على تحقيق أفضل أداء باستخدام ألدوات المناسبة 
ألداء وظائفهم.

تصميم يحقق أعلى إنتاجية.

جديد



KM7120W طراز – Dell لوحة مفاتيح وماوس أجهزة متعددة السلكيان من
أجهزة متعددة )عدد BT5.0 2 و2.4 غيغاهرتز السلكي(	   اتصال 

 عمر بطارية يدوم حتى 3 أعوام	 

 برنامج Dell Peripheral Manager للتخصيص وتحديث البرنامج الثابت 	 
ألجهزة الطرفية وإدارة 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة 3 أعوام	   

لوحة مفاتيح وماوس السلكيان من Dell طراز KM636 )متوفران باللون 
األسود أو األبيض(

 مفاتيح تشكليت كبيرة ال تصدر ضجيًجا عند الكتابة ومفاتيح لتشغيل 	 
الوسائط المتعددة مع تقليل الفراغات بين المفاتيح لمنع تراكم الغبار 

وماوس مزود بعجلة تمرير كبيرة 	   تتبع ضوئي 

 مسند إضافي للكف حسب الرغبة لمزيد من الراحة	 
 	Dell Universal Pairing تقنية 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام	   

 Dell من KM717 لوحة مفاتيح وماوس السلكيان متميّزان طراز
  يمكنك التنقل بماوس الليزر ذي الدقة 1600 نقطة لكل بوصة فوق أي 	 

سطح تقريبًا بما في ذلك ألسطح الزجاجية، األسطح فائقة اللمعان
 لوحة مفاتيح كاملة الحجم بتصميم الثي ألجزاء تدعم أنظمة تشغيل متعددة 	 

Androidو Windows ومزودة بمفاتيح الختصار ألكثر شيوعا ألنظمة
وجهاز الكمبيوتر المحمول 	  أجهزة – سطح المكتب    النتقال بين الثة 

 والهاتف المحمول باستخدام التصال لالسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز 
Bluetooth LE أو باستخدام تقنية

 وبفضل الماوس المقوس الشكل أصبحت الختصارات قيد أناملك باستخدام 	 
خمسة أزرار فقط

 	Dell Universal Pairing تقنية 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام	   

 Dell Premier من WM527 ماوس السلكي طراز
 يمكنك التنقل بماوس الليزر ذي الدقة 1600 نقطة لكل بوصة فوق أي 	 

سطح تقريبًا بما في ذلك ألسطح الزجاجية، األسطح فائقة اللمعان
وجهاز الكمبيوتر المحمول 	  أجهزة – سطح المكتب   النتقال بين الثة 

 والهاتف المحمول باستخدام التصال لالسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز 
Bluetooth LE أو باستخدام تقنية

 	Dell Universal Pairing تقنية 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام	   

 Dell من WM126 ماوس السلكي طراز
ماوس السلكي أساسي	   

 	Nano اتصال السلكي بقوة 2.4 جيجا باستخدام محول 

عمرها يدوم حتى 12 شهًرا	   بطارية 
 مستشعر بمؤشر LED ضوئي بدقة 1000 نقطة لكل بوصة	 

 	Dell Universal Pairing تقنية 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام	   

Dell من WM326 ماوس السلكي طراز
 مستشعر ليزر: 1600 نقطة لكل بوصة	 

عمرها يدوم حتى 18 شهًرا	   بطارية 
  سبعة أزرار مع عجلة تمرير: لليسار، لليمين، 	 

ألمام للوسط، ميل لليسار/لليمين، للخلف/
 	Dell Universal Pairing تقنية 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام	   

لوحة المفاتيح
 لوحة مفاتيح بتصميم صغير من جزأين	 

 سيقان مائلة إلمكانية ضبط الرتفاع	 

 مفاتيح يمكن برمجتها	 

 مفاتيح اختصارات تناسب أنظمة التشغيل المتعددة	 

الماوس
 ألياف ضوئية و1600 نقطة لكل بوصة	 

 تصميم مريح لليد اليمنى مزود بمسكة إلبهام	 
 عجلة تمرير بميل للتمرير ألفقي	 
 أزرار إبهام يمكن برمجتها في الجانب أليسر	 

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

 ألياف ضوئية 	 

1600 نقطة لكل بوصة	 

 اتصال مزدوج )BT5.0 و2.4 غيغاهرتز السلكي(	 

 عمر بطارية يدوم حتى 3 أعوام	 

 تصميم مناسب لكلتا اليدين 	 
  برنامج Dell Peripheral Manager لتحديث البرنامج 	 

ألجهزة الطرفية الثابت وإدارة 
خدمة الستبدال المتقدمة لمدة 3 أعوام	   

 MS5120W طراز Dell السلكي من Mobile Pro ماوس 
)متوفر باللون األسود والرمادي التيتانيوم(

 ألياف ضوئية و1600 نقطة لكل بوصة	 

 اتصال مزدوج )BT5.0 و2.4 غيغاهرتز السلكي(	 

 عمر بطارية يدوم حتى 3 أعوام	 

 عجلة تمرير بميل للتمرير ألفقي	 
 أزرار إبهام يمكن برمجتها	 
  برنامج Dell Peripheral Manager للتخصيص وتحديث 	 

ألجهزة الطرفية البرنامج الثابت وإدارة 
خدمة الستبدال المتقدمة لمدة 3 أعوام	   

MS5320W طراز – Dell ماوس أجهزة متعددة السلكي من
 ألياف ضوئية 	 

1600 نقطة لكل بوصة	 

أجهزة متعددة 	    اتصال 
)RF و2.4 غيغاهرتز BT5.0 2 عدد(

 عمر بطارية يدوم حتى 3 أعوام	 

 تصميم مريح لليد اليمنى مزود بمسكة إلبهام	 
 عجلة تمرير بميل للتمرير ألفقي	 
 أزرار إبهام يمكن برمجتها في الجانب أليسر	 
 برنامج Dell Peripheral Manager للتخصيص وتحديث البرنامج 	 

ألجهزة الطرفية الثابت وإدارة 
خدمة الستبدال المتقدمة لمدة 3 أعوام	   

 WM615 ماوس طراز 
 ®Bluetooth مزود بتقنية 

Dell من
 تصميم فريد مفتول لوضعه داخل حقيبتك بسهولة	 
 أداء دقيق وموثوق به	 
 يتوافق مع نظم التشغيل الرائجة المزودة بتقنية 	 

4.0 Bluetooth

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام1	   

 العالم بأسره بين يديك ال تغض الطرف عن لوحة المفاتيح حتى تحظى بتجربة استخدام ممتعة لجهاز الكمبيوتر.
مجموعة متنوعة من لوحات المفاتيح والماوس لالسلكيين تالئم مع احتياجات أعمالك.  Dell توفر لك

Dell ومجموعة لوحات المفاتيح ووحدات الماوس من لوحات مفاتيح 
ماوس Dell الذي يعزز تجربتك ويزيد من إنتاجيتك. استمتع بوضع مناسب وتحكم وراحة في متناول اليد مع 

Dell ماوس السلكي من

خدمة االستبدال 
 المتقدمة لمدة 3 أعوام

)الطرز الجديدة فقط(

جديد

جديد

جديد

جديد



Dell من PN557W قلم نشط طراز

 اكتب وارسم بدقة متناهية مع مستويات حساسية ضغط تصل إلى 2,048	 

 تتيح لك تقنية رفض راحة اليد وضع راحة يدك دون مشقة على الشاشة	 

 زر علوي مخصص وزران أسطوانيان مخصصان	 

 يمكنك تدوين لمالحظات حتى عندما تكون الشاشة مغلقة	 

  يمكنك تثبيت القلم على الكمبيوتر المحمول عن طريق المغناطيس 	 
 الموجود بالقلم أو الحبل المثبت بالقلم )مع ألنظمة المتوافقة(

Dell من PN350M قلم نشط طراز

 	 Inspiron جهاز   يمكنك تدوين لمالحظات أو تخطيط رسم بياني على 
جهاز وحد بشكل طبيعي مع مستويات  الذي يضم إمكانات جهازين في 

حساسية ضغط تصل إلى 1,024

 يمكنك وضع راحة يدك في سهولة ويسر فوق الشاشة بفضل تقنية رفض 	 
راحة اليد

  انقر فوق الزرين ألسطوانيين لمسح أو تشغيل قائمة السهم / السياق 	 
المحددة بكفاءة 

 فتحة حبل تقدم الخيار للربط بشريط أو حبل قلم	 

مجموعة أنظمة Inspiron 7390 / 7590 المزدوجة بربط 	   تناسب 
مغناطيسي

  يدوم عمر البطارية حتى 18 شهًرا )باستخدامها لمدة 3 ساعات يوميًا 	 
)AAAA لمدة 5 أيام في ألسبوع مع بطارية 

Dell من PN720R قلم صلب نشط رائع طراز

  تصميم يتميز بحساسية للضغط يتيح للكمبيوتر اللوحي الستجابة بينما 	 
تضغط عليه بقوة أو بلطف لرسم التخطيطات وإرسال لمالجظات والنقر 

على المجلدات والتطبيقات حتى عند ارتدائك قفازات

إحاطة ذيل تخفي حتى أربعة رؤوس استبدال	   

 يوضح التقييم IP55 إمكانية تحمله للغبار والماء األتربة والضباب	 

  إن نسخ ألشياء وتحديدها وتحريكها بسهولة بضغطات بسيطة على 	 
ألزرار، يجعل المهام اليومية بسيطة

 تختلف ميزات الحساسية للضغط، والميل، والمغنطة، وأداة تعليق الحبل المثبت به القلم، اختالف قدرات النظام 
.Dell Pen Compatibility المتوافقة معها يرجى الرجوع إلى النشرة الترويجية لـ Dell للحصول على قائمة كاملة لألقالم وأنظمة

لوحة مفاتيح مزودة بمنفذ USB مزودة ببطاقة ذكية - طراز 
Dell من KB813

الل 	   تُنقل البيانات بين لوحة المفاتيح والنظام فقط من 
واجهة USB الخاصة به 

إدماج وظائف لوحة المفاتيح وقارئ البطاقات الذكية في 	   
نظام إدخال بيانات واحد 

 لوحة مفاتيح تتضمن ما يصل إلى 104 مفاتيح، ولوحة 	 
مفاتيح مزودة بمنفذ USB وقارئ بطاقات ذكية 

 مناسبة لتعامالت البنكية ونظم تحديد الهوية وتطبيقات 	 
آلمن الويب آلمنة وتسجيل الدخول 

Dell من KB522 لوحة مفاتيح سلكية لتشغيل الوسائط المتعددة لألعمال طراز

 تتيح لك أزرار المفاتيح متوسطة الحجم إدخال البيانات بكفاءة ودون عناء	 

ألوامر	   مفاتيح اختصار وتشغيل للوسائط المتعددة لسرعة تنفيذ 

 منفذان USB التصال موسع	 

Dell من KB216 لوحة مفاتيح الوسائط المتعددة طراز 
)متوفرة باللون األسود والرمادي واألبيض(

األوامر 	  ألعمال   مفاتيح تشغيل الوسائط المتعددة للتنفيذ السريع 

 تصميم مريح يناسب أعمال المكتب 	 

 مفاتيح تشكليت كاملة التخطيط لكتابة فعالة ومريحة 	 

 مسند إضافي للكف حسب الرغبة لمزيد من الراحة	 

 MS819 مزود بقارئ بصمات أصابع طراز Dell ماوس سلكي من

 	Windows Hello الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام ميزة 

 التوافق مع FIDO1 لتأمين السداد عن طريق إلنترنت 	 

 	GS Mark حاصل على شهادة 

 سهل التوصيل والتشغيل	 

 تصميم مريح	 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام	   

Dell من PN579X قلم نشط رائع طراز

أجهزة الكمبيوتر 	    اتصال مرن متعدد لبروتوكوالت متوافق مع جميع 
 التي تعمل بنظام التشغيل Windows التي تضم إمكانات جهازين 

Dell جهاز واحد من في 

 	2.0 / AES 1.0 / MPP – خيارات تبديل الوضع 

 تجربة كتابة ورسم طبيعية مع مستويات حساسية ضغط تصل إلى 4,096 	 

 دعم الميل للتظليل التفصيلي عند الرسم	 

 حامل تثبيت مغناطيسي للقلم لسهولة الوصول على 	 
أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تضم إمكانات جهازين 

Dell جهاز واحد من في 

 	Bluetooth 4.2 سهولة التصال عن طريق تقنية 

  لن يساورك القلق قط بشأن الشحن 	 
 مع عمر بطارية يدوم حتى 12 شهًرا 

)النوع AAAA فقط(

Dell من MS116 ماوس ضوئي طراز 
)متوفر باللون األسود أو الرمادي أو األبيض( 

 تعقب ضوئي LED واتصال سلكي 	 

 	USB إمكانية التوصيل والتشغيل عن طريق منفذ 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة عام	   

 MS3220 طراز Dell ماوس ليزر من 
)متوفر باللون ألسود والرمادي التيتانيوم(

 مستشعر ليزر	 

 	2.0 USB اتصال سلكي عبر منفذ 

 الدقة )نقطة لكل بوصة( 400، 800، 1600، 3200	 

5 أزرار الختصارات برامج	 

Dell Peripheral Manager Windows 10 أو إصدار الحق	 

خدمة الستبدال المتقدمة لمدة 3 أعوام	   

Dell األمان من ماوس ولوحة مفاتيح سلكيان يتميزان 
جهاز الكمبيوتر المحمول. استمتع بتجربة كتابة طبيعية على 

Dell األقالم النشطة من
 العالم بأسره بين يديك ال تغض الطرف عن لوحة المفاتيح حتى تحظى بتجربة استخدام ممتعة لجهاز الكمبيوتر.

أجهزة الماوس السلكية التي تالئم مع احتياجات أعمالك. مجموعة متنوعة من   Dell توفر لك

جديد



Dell Universal Dock: D6000
محمول  رّكِب وحدة إرساء Dell Universal Dock – D6000 بأي كمبيوتر 

مجهز بمنفذ USB-C أو منفذ USB3.0 بسهولة. ستتمكن من التصال بما يصل 
الث شاشات 4K بنفس الوقت7. إلى 

130W Dell – WD19 وحدة إرساء من  1
بمحول طاقة بقدرة يصل إلى 90 وات

اشحن نظامك بمحول طاقة تصل قدرته إلى 90 وات عند التصال بشاشات 
امما يزيد من إنتاجيتك. األجهزة الطرفية  العرض 

180W Dell – WD19 وحدة إرساء من  2
بمحول طاقة بقدرة تصل إلى 130 وات

د إنتاجيتك باستخدام وحدات إلرساء ألقوى في العالم بمنفذ USB-C والتي  زّوِ
 USB-C لشحن أسرع3. توفر تقنية Dell ExpressCharge تتضمن تقنية
سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابايت وتدعم حتى شاشتي عرض فائقة 

الجودة لتتمكن من العمل بكفاءة أكبر.

Dell Universal Dock: D3100
األجهزة الطرفية على الكمبيوتر  توسع اتصال USB3.0 بشاشات العرض 

 USB نسخة متماثلة لمنفذ .USB المحمول أو الكمبيوتر اللوحي باستخدام كبل
ألساسي لما يصل إلى الثة مخرجات للفيديو.

تصميم استباقي 

 تقدم Dell وحدة إلرساء النمطية ألولى في العالم ذات طاقة واتصال قابلين للترقية. وبإمكانية سهولة 
جهاز الكمبيوتر،   إجراء الترقية االتصال وزيادة قدرة محول الطاقة الستيفاء المتطلبات المستقبلية لتطوير بيئة 

يمكنك خفض تكاليف الترقية بصورة كبيرة.

Dell Thunderbolt™ Dock WD19TB الوحدة النمطية
هل تحتاج المزيد من الطاقة في المستقبل؟ قم باالترقية إلى الوحدة النمطية 
WD19TB لتوصيلة Thunderbolt بمحول طاقة تصل قدرته إلى 130 

الث شاشات  وات وسرعات نقل بيانات تصل إلى 40 جيجابايت ودعم حتى 
عرض مقابل جزء صغير من تكلفة استبدال وحدة إلرساء بالكامل.

Dell Thunderbolt™ Dock WD19TB الوحدة النمطية
قم بالترقية إلى الوحدة النمطية WD19DC ستقبالً لزيادة قدرة محول الطاقة 
 Precision Mobile Workstations لتصل إلى 210 وات الستخدام مع

مقابل جزء صغير من تكلفة استبدال وحدة إلرساء بالكامل. يمكن أيًضا 
 Dell أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية من استخدام موصل فردي مع كل 

جهاز الكمبيوتر لديك. للتوافق غير المحدود مع بيئة 

تتوافق مع Precision Mobile Workstations 7530 و7540 و7730 
.C7 فردي من النوع USB مع كبل منفذ XPSو Latitude و7740 وأنظمة

1

2

3

Dell Thunderbolt Dock – WD19TB  3
بمحول طاقة بقدرة تصل إلى 130 وات

استمتع بإنتاجية غير محدودة مع وحدة إلرساء ألقوى في العالم 
 ThunderboltTM dock4. تقدم وحدة إلرساء WD19TB محول 

 طاقة بقدرة تصل إلى 130 وات لتجربة شحن أسرع أثناء التواجد على 
 مكتبك باستخدام تقنية Dell ExpressCharge. كما تعمل أيًضا مع 

ألجهزة.   ألنظمة التي ال تدعم Thunderbolt لسهولة التوافق مع أغلب 
 تقدم تقنية Thunderbolt 3TM سرعات نقل بيانات تصل إلى 

40 جيجابايت وتدعم حتى 4 شاشات إلجراء عملك بكفاءة أكبر.

 – Dell Performance Dock  4
WD19DC بمحول طاقة بقدرة تصل إلى 210 وات

جهاز الكمبيوتر حتى 210 وات مع وحدة إلرساء ألقوى في العالم ذات  د قدرة  زّوِ
 USB-C المزدوج5. استمتع بالمرونة التي تحتاج إليها مع بالت USB-C منفذ

المفصولة مغناطيسيًا. استخدم كلتا التوصيلتين لوظيفة منفذ USB-C المزدوج 
المتوافق مع Precision Mobile Workstations 7530 و7540 و7730 

و7740 لشحن أسرع وأداء غير محدود لجهاز الكمبيوتر. 

جهاز  يمكنك أيًضا استخدام توصيلة واحدة ككبل USB-C فردي للتوافق مع بيئة 
الكمبيوتر6.

4

اعمل على زيادة إنتاجيتك.

Dell مجموعة وحدات إلرساء التجارية من
اعمل على زيادة إنتاجيتك.

Dell مجموعة وحدات إلرساء التجارية من



 )PE1520PS( 15 Dell من Premier Slim حقيبة ظهر 
 )PE1520P( 15 Dell من Premier حقيبة ظهر 

)PE1520C( 15 Dell من Premier حقيبة يد

 صديقة للبيئة*	 

  تصميم صديق لنقطة تفتيش إدارة أمن لمواصالت 	 
)Premier فقط(

  غرفة مخصصة للكمبيوتر المحمول مزودة برغوة 	 
إثينيل فينيل األستات للحماية وغطاء للكمبيوتر اللوحي

  نسيج من البوليستر الباليستي 1680D شديد التحمل 	 
بألوان جلدية سوداء

 غرفة أساسية مبطنة	 

مة مزودة 	    غرفة أمامية منِظ
بجيب بسوستة

أمامي بسوستة؛ جيب 	    جيب جلد 
علوي لحفظ ألغراض الثمينة

  حزام للحامل المتحرك لسهولة وجود 	 
الل حقيبة السفر تحة لإلمساك من 

  إمكانية الشحن في الحقيبة	 
الل التجول

حافظة Pro من Dell مقاس 13 بوصة و14 بوصة و15 بوصة

جهاز الكمبيوتر 	   جزء مستقل مبطن بقطيفة زرقاء لحماية 
المحمول الخاص بك من الخدوش

مقاومة للماء ومصنعة من مواد متينة بتصميم احترافي	 

 لوحة منظم أمامية بسحاب يمكن جره بسهولة تتيح لك 	 
الوصول إلى قالمك ومحفظتك دون مشقة

سهولة حملها مع حزام كتف قابل للتعديل والفصل	 

جهاز الكمبيوتر 	   متوافرة ثالثة أحجام لتناسب احتياجات 
المحمول الخاص بك

 حزام للحامل المتحرك لسهولة وجود فتحة	 
الل حقيبة السفر إلمساك من 

)PO1720P / PO1520P( 17 / 15 Dell من Pro ظهر  حقيبة 
)PO1520C / PO1420C( 15 / 14 Dell من Pro حقيبة يد

صديقة للبيئة*	 

نسيج من البوليستر الباليستي 1680D شديد التحمل	 

غرفة مخصصة للكمبيوتر المحمول مزودة برغوة إثينيل فينيل 	 
األستات للحماية وغطاء للكمبيوتر اللوحي

غرفة أساسية مبطنة بجيب زلق	 

مة	  غرفة أمامية منِظ

ألدوات؛ 	  أحزمة كتف مريحة "على شكل S" وجيب علوي مبطن 
)حقيبة الظهر(

إللحاق بحقيبة السفر المتحركة لسهولة السفر	 

شاحن الئم للشحن داخل الحقيبة	 

ألوان جذابة	 

إهدار الماء  *  ينتج عن عملية صباغة أللياف الصناعية بالمحلول إلى خفض 
 بنسبة 90% وخفض الطاقة بنسبة 29%، اإلضافة إلى خفض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون بنسبة 62% عن عمليات الصباغة التقليدية.

   وفقًا للتحليل الداخلي لـ Dell للبيانات المنشورة عن االبوليستر البكر 
المصبوغ بالمحلول وأوراق بيانات موردي األنسجة في ديسمبر 2018.

 وهل هناك أدنى شك في إمكانية اصطحابه معك أينما تنقلت؟ وفر الحماية لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو 
جهاز واحد من Dell بأناقة أينما ذهبت مع باقة من حقائبنا ألنيقة.  جهاز كمبيوتر يضم إمكانات جهازين في   أي 

نوفر لك باقة متنوعة من ألشكال بدًءا من حقائب اليد الحترافية إلى الحافظات وحتى حقائب الظهر.

Dell من Premier and Premier Slim ظهر حقائب يد وحقائب 
 مصممة بخامات شديدة التحمل ومقاومة للطقس،

الءمة حقيبة الظهر أو حقيبة اليد  يمكنك الطمئنان بشأن 
أجهزة الكمبيوتر اليومية. من Dell لمتطلبات 

Dell من Pro ظهر حقائب يد وحقائب 



:USB-C مع منفذ Dell جهاز شحن الكمبيوتر المحمول من 
طراز PW7018LC )65 وات في الساعة، 6 خاليا(

أجهزة الكمبيوتر المحمول من Dell ومن 	   إمكانية شحن أكبر تشكيلة من 
أجهزة الهاتف المحمول  أي طرف خارجي، المزودة بمنفذ USB-C وكذلك 

جهد واسعة النطاق )5 فولت/3 أمبير و9 فولت/3أمبير و15  مع ملفات 
فولت/3 أمبير و20فولت/3.25 أمبير( 

جهاز الشحن المتنقل الوحيد المزود بمنفذ USB-C الذي يمكنه توفير طاقة 	 
تصل إلى 65 وات* 

جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك والمزود بمنفذ 	   إمكانية شحن 
 USB-C وهاتفك الذكي باستخدام منفذ USB-A الفرعي مع خاصية 

قراءة/كتابة البيانات

 رؤية وتحرير المحتوى من هاتفك الذكي	 
الش  مهايئ الطيران والسياراتأو محرك أقراص 

يمكنك تعزيز الطاقة االستمرار في إلنتاجية سواء على الطريق أو أثناء الطيران 
باستخدام مهايئ السيارات / الطيران من Dell. يمكنه التصال بقداحة السجائر أو 

جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو شحن البطارية. منفذ جوي لشحن 

	

	

	

	

	

	

:Dell جهاز شحن متنقل بالس للكمبيوتر المحمول من 
طراز PW7015L )قوة 65 وات في الساعة، 6 خاليا(

طاقة محمولة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة من Dell مزودة بخمس أقسام 	 
إضاءة LED لعرض مقدار الطاقة المتبقية

 مناسب تماًما لحقائب الظهر والظهر Premier من Dell للقيام بالشحن 	 
داخل الحقيبة 

وجهاز كمبيوتر 	  محمول  منفذا شحن USB حتى يتسنى لك شحن هاتفي 
محمول من Dell في آن واحد

 بطارية توفر مصدر طاقة احتياطي موثوق به بقوة 18,000 مللي أمبير 	 
في الساعة

	

	

	

Dell من UC150 طراز – Pro سماعة رأس استريو 
)Skype for Business معتمدة لـ(

 مثالي للمكالمات الجماعية التي تماثل جودة إجراء مكالمة شخصية،	 
وصوت عالي الدقة عريض النطاق وموازن صوت ديناميكي

وهو 	   يعمل مع معظم منصات التصال الرئيسية الموحدة، 
Skype for Business معتمد لـ

 ال يلتقط الميكرفون المدمج به خاصية إلغاء الضوضاء سوى صوتك 	 
فقط وليس ألصوات الموجودة في الخلفية

 إدارة الئمة لوظائف المكالمة مع وحدة تحكم مثل استدعاء المكالمة، 	 
وإنهاءها، والتحكم في مستوى الصوت وإمكانية تعطيله

Dell من UC350 طراز – Pro سماعة رأس استريو 
)Skype for Business معتمدة لـ(

 جودة اتصال شخصية استثنائية مع صوت HD عريض النطاق وموازن 	 
صوت ديناميكي 

وهو معتمد لـ 	   يعمل مع معظم منصات التصال الرئيسية الموحدة، 
Skype for Business

 ال يلتقط الميكرفون المدمج به خاصية إلغاء الضوضاء سوى	 
صوتك فقط وليس الضوضاء الموجودة في الخلفية 

تحد مساند ألذن الجلدية المريحة من الضوضاء السلبية وتخلصك من 	 
الضوضاء المحيطة ذات التردد المرتفع

 إدارة الئمة لوظائف المكالمة مع وحدة تحكم مثل استدعاء المكالمة، 	 
وإنهاءها، والتحكم في مستوى الصوت وإمكانية تعطيله 

قم بفصل المقبس مقاس 3.5 ملم من وحدة التحكم وصله بهاتفك الذكي أو 	 
جهازك اللوحي إلجراء المكالمات أو تشغيل الموسيقى المفضلة لديك

أجهزة الشحن المتنقلة، هناك دائًما حلول  أجهزة الشحن المتنقلة ألجهزة المحمول المتنقلة إلى المهايئات الهجينة مع  لديك الطاقة. من 
للطاقة توفرها Dell لتلبية احتياجات أي نمط عمل.

Dell أجهزة شحن متنقلة من
 زد استماعك وارفع إنتاجيتك. توفر حلول الصوت من Dell وضوًحا استثنائيًا

سواء أكنت تجري مكالمة جماعية أو تستمع إلى الموسيقى المفضلة لديك.

Dell مكبرات صوت وسماعات رأس من

Dell أجهزة الصوت من
Dell مكبرات صوت لشاشات

:AE515M طراز Dell مكبر  الصوت االحترافي من
()Skype for Business معتمد لـ

 استمتع بصوت مُحسن وتجربة وسائط متعددة على شاشتك

 الحد  من الضوضاء في الخلفية مع ميكروفون مزدوج
وخاصية إلغاء الصدى

Microsoft® Skype® for Business معتمد لـ 

 يتضمن حامل بديل لشاشات جديدة 

:M AC511 طراز Dell من USB مكبر الصوت مزود بمنفذ

اللها بصوت محيطي واضح   يمنحك  تجربة غامرة تنعم 
وجهير وقوي

 نسخ  صوت نقي مع الحد ألدنى من التشويش
في مساحة الوسائط المتعددة المتاحة لجهاز الكمبيوتر الشخصي 

بناء على التحليا للداخيل لـ Dell نوفمبر 2017



Dell من DA300 لألجهزة المحمولة طراز USB-C مهايئ
مزود بمنفذ USB -C يضم منافذ 	  موالً  محمول صغير الحجم أكثر  مهايئ 

USB-A و USB-Cو Ethernetو VGAو DisplayPortو HDMI

المهايئ الوحيد الذي يمكن توصيله بشاشات 4K دون أدنى تأثير على جودة ألداء	 
 	 SuperSpeed USB عدالت نقل بيانات فائقة السرعة مع منفذ 

بسرعة 10 جيجابت
 يوفر طول كابل التوصيل الطويل المخفي بعناية المرونة الستخدامه مع 	 

ألجهزة التي تضم إمكانات جهازين في   ألجهزة التي تشبه الصدفة أو 
 جهاز واحد أو ذات الغطاء القابل للطي، والتي يمكن تمديدها أو سحبها 

بسهولة عن طريق إدارة الغطاء العلوي والسفلي للمهايئ

DisplayPort إلى منفذ C من النوع USB منفذ - Dell مهايئ
جهاز الكمبيوتر المحمول/الكمبيوتر اللوحي المزود 	   توصيل 

وأجهزة العرض عالية   بمنفذ الـ USB-C بمختلف الشاشات 
DisplayPort الدقة باستخدام

سهولة حمله مع إمكانية التوصيل والتشغيل	 
ما بين 4 كيلو هيرتز وحتى 60 هيرتز	  يدعم تردد يتراوح 

HDMI إلى منفذ C من النوع USB منفذ - Dell مهايئ
محمول مزود 	   شاهد محتوى الفيديو من أي سطح مكتب أو كمبيوتر 

HDMI على شاشات متوافقة مع USB-C بمخرج فيديو
سهولة حمله مع إمكانية التوصيل والتشغيل	 
يدعم تردد يتراوح ما بين 4 كيلو هيرتز وحتى 60 هيرتز	 

3.0 A من النوع USB إلى منفذ C من النوع USB منفذ - Dell مهايئ
األجهزة 	   USB-C جهاز الكمبيوتر المزود بمنفذ إمكانية توصيل 

3.0 USB-A والملحقات المزودة بمنفذ
سهولة حمله مع إمكانية التوصيل والتشغيل	 

)PXE Boot( إلى منفذ إيثرنت C من النوع USB منفذ - Dell مهايئ
زيادة سرعة التدفق االتصال بالشبكة 	 
 توسيع أو إضافة شبكات بمنفذ إيثرنت	 

جهاز الكمبيوتر باستخدام مدخل USB-C على 
دعم ميزات المؤسسة مثل المرور عبر عنوان MAC و PXE Boot و 	 

التشغيل عبر الشبكة المحلية
VGA إلى منفذ C من النوع USB منفذ - Dell مهايئ

 	USB-C جهاز كمبيوتر مزود بمخرج  عرض محتوى الفيديو من أي 
VGA فيديو على شاشات متوافقة مع

سهولة حمله مع إمكانية التوصيل والتشغيل	 
جهاز العرض المنزلي، وقم بنسخ سطح المكتب 	   شاهد األفالم على 

محطة عمل موسعة أو لتقديم العروض التقديمية   الخاص بك من أجل 
في المدرسة أو العمل

Dell ألجهزة N17 قفل لجهاز الكمبيوتر المحمول مزود بمفتاح طراز

أجهزة الكمبيوتر المحمول 	   معتمد ومصمم للعمل على أحدث 
األجهزة ذات فتحة قفل wedge. ويستوفي معايير   Dell من 

 اختبار Kensington البارزة في مجال الصناعة لمقاومة 
العبث والموثوقية والتحمل

 توسيع "الخطافات" الجانبية بالجوانب الداخلية لفتحة قفل 	 
مما يؤدي إلى إنشاء اتصال قوي بين إطار   ،wedge الـ 

حاوالت سرقته الجهاز والقفل لمقاومة وردع 

 	 Hidden Pin نظام قفل مقاس 5 مم مزود ببراءة اختراع لتقنية
المقاومة الختراق للحلول المخصصة عبر ألنماط المختلفة ألقفال 

Kensington

 كبل يمكن تدويره يدور حول محور. مفصلة خاصة توفر حرية 	 
 الحركة الكبيرة للتعامل مع الزوايا الصعبة والسماح لك بإدخال 

مفتاحك بكل سهولة

متوفر كمفتاح موحد رئيسي يمكنه فتح أي نمط من أنماط قفل 	 
Dell من Kensington

Clicksafe Lock for All Dell منافذ األمان

 يحتوي قفل ClickSafe على نقاط تثبيت	 
 لمنفذ أمان قفل Kensington وأنظمة 2017

المتنقلة التي تمتاز بفتحة على شكل إسفين

أجهزة Dell، بما في ذلك 	   تناسب جميع 
أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 

وشاشات العرض

نظام قفل مقاس 5 مم مزود ببراءة اختراع 	 
لتقنية Hidden Pin المقاومة الختراق 
للحلول المخصصة عبر ألنماط المختلفة 

Kensington ألقفال

متوفر كمفتاح موحد رئيسي يمكنه فتح أي 	 
Dell من Kensington نمط من أنماط قفل

Dell فلتر الخصوصية من
 المحافظة على سرية المعلومات 	 

التي تظهر على الشاشة 
ال إطار يحمي شاشة 	   تصميم 

العرض 
 المحافظة على نقاء الصورة 	 

وتقليل التوهج 
 متوفرة بأحجام متنوعة 	 

أجهزة الكمبيوتر   تالءم شاشات 
 Dell المحمولة من

اكتشف المزيد - تحدث معنا.
 Dell.com مساعدتك في تحويل أعمالك بزيارة الموقع Dell اكتشف كيف يمكن لشركة

مالء Dell الذي تتعامل معه. أو االتصال بالمسؤول التنفيذي عالقات 
 تُعد Dell وشعار Dell المتين تجاريتين لشركة .Dell Inc والشركات التابعة لها في لواليات المتحدة والدول ألخرى.

الحظة أن توفر المنتج والمواصفات تختلف من منطقة ألخرى. يرجى 

مهايئ Dell جديدجديد منفذ USB من النوع C إلى منفذ من النوع A المزدوج مع
خاصية نقل الطاقة

إنتاجية ال تضاهى 
التوصيل بأجهزة بمنفذ USB من النوع A أثناء شحن الكمبيوتر المحمول 	 

 USB هذا المهايئ بمنفذي بمنفذ USB من النوع C في آن واحد. يوسع 
جهاز  من النوع A بتقنية SuperSpeed بسرعة 10 غيغابايت من اتصال 

الكمبيوتر لديك 
المنافذ إلضافية مثالية لجهاز الكمبيوتر المحمول الذي يفتقد لوجود منافذ 	 

USB من النوع A، وبالتحديد عند الرغبة في التوصيل بماوس أو محرك 
جهاز التحكم في العرض التقديمي.   الش أو  أقراص 

نقل البيانات بسرعة 
توفر منافذ USB من النوع A 3.1 من الجيل الثاني سرعات نقل بيانات تصل 	 

وهي أسرع مرتين من ألجيال السابقة لها،  إلى 10 غيغابايت 
مهام أكبر.  مما يمكنك من إتمام 

ل مقاطع الفيديو من الهاتف أو انقل 	  نّزِ
الش  الملفات الكبيرة إلى محرك أقراص 

بسرعة واستمتع بسرعة ليس لها نظير 
في كل مرة.

يدعم تردد يتراوح ما بين 4 كيلو 	 
هيرتز وحتى 60 هيرتز.

DisplayPort/HDMI إلى C من النوع USB جديدجديد بمنفذ Dell مهايئ 
مع خاصية نقل الطاقة

إنتاجية ال تضاهى 
جهاز الكمبيوتر المزود بمنفذ USB من النوع C النادر بمحطة طاقة 	  وصل 

مما يتيح لك  متنقلة مزودة بمنفذ USB من النوع C امع خاصية نقل الطاقة، 
جهاز الكمبيوتر المحمول حتى 90 وات أثناء التصال بـ 4K HDR في  شحن 

آن واحد، دون التنازل عن أداء الشاشة.
صغير ومتوافق 

هذا المهايئ الرفيع الناعم جيبك أوحقيبة الكمبيوتر المحمول بسهولة. 	  الئم 
كما تضمن ألبعاد الصغيرة أيًضا سهولة نقله لتتمكن من حمله في أي مكان. 	 
 	 Dell الُمختبر والمعتمد للعمل مع أنظمة C من النوع USB يلتزم مهايئ 

بمعايير صناعة USB من النوع C ويعمل دون عيوب في كل مرة.
يدعم تردد يتراوح ما بين 4 كيلو هيرتز وحتى 60 هيرتز.	 

1.  يتم إرسال الجزء/الوحدة البديلة، عند الضرورة، بعد إتمام عملية التشخيص عبر الهاتف/عبر إلنترنت. يتم فرض رسوم نظير عدم إرجاع الوحدة المعيبة. تختلف درجة التوفر. 
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3.  وفقًا تحليالت Dell الداخلية للمنتجات المنافسة باستخدام البيانات المتوفرة علنًا اعتباًرا من فبراير 2019. محول طاقة بقدرة تصل إلى 130 وات عند الستخدام مع أنظمة Dell المتوافقة. 
.Dell في تحديد أنظمة ExpressCharge Boost المتوافقة. يتوفر Dell الداخلية للمنتجات المنافسة باستخدام البيانات المتوفرة علنًا اعتباًرا من فبراير 2019. محول طاقة بقدرة تصل إلى 130 وات عند الستخدام مع أنظمة Dell 4.  وفقًا تحليالت

5.  وفقًا تحليالت Dell الداخلية للمنتجات المنافسة باستخدام البيانات المتوفرة علنًا اعتباًرا من فبراير 2019. محول طاقة بقدرة تصل إلى 210 وات عند الستخدام مع أنظمة Dell المتوافقة.
6.  وظيفة إلرجاع إلى إصدار أقدم لقدرات منفذ USB-C فردي عند استخدام كبل واحد.

.USB-C الل التصال بمنفذ الث شاشات عرض بحد أقصى في آن واحد من  7.  شاشة عرض ثالثة بدقة 4K وتردد 30 هرتز. يمكن دعم 

 التصال بأي شيء في أي مكان. تجعل الحلول التي يوفرها مهايئ Dell من السهل توصيل
ملحقاتك المفضلة بالكمبيوتر سواًء في مكتبك أو في أماكن اجتماعاتك.

Dell مهايئات
Dell الحذر أفضل من الندم! ًصممت أقفال الحماية المادية ومرشحات الخصوصية من 

لحماية استثماراتك ومعلوماتك.

Dell أقفال الحماية المادية ومرشحات الخصوصية من


