ملحقات أساسية من  Dellلالرتقاء بأداءك
إىل الحد األمثل

سواء كنت يف املكتب أو املنزل أو أثناء التنقل ،ستنعم براحة البال إذا علمت أن امللحقات األساسية من Dell
مخصصة لتلبية احتياجاتك وتحقيق أقىص استفادة من نظامك.
تم تصميم املجموعة الكاملة من امللحقات من  Dellلتعمل مع أنظمة  Dellبحيث يمكنك العمل واللعب
بسهولة مع االستمتاع براحة وتوصيل وأمان أفضل.
وعندما تتوافق ملحقاتك مع أحد أنظمة  ،Dellفإنك تحصل عىل املزايا اإلضافية التالية:
·
·
·
·

موثوقية متميزة وتوافق بنسبة 100%
أداء مثايل ألجهزة Dell
ضمان عىل األجزاء لألجهزة املتعلقة بأنظمة Dell
دعم فني مضمون من Dell

للحصول عىل مزيد من املعلومات ،اتصل بمدير عالقات عمالء  Dellأو تفضل بزيارة
Dell.com/partnerdirect

تويص  Dellباستخدام نظام التشغيل .Windows

أنجز املزيد من املهام باستخدام امللحقات األساسية لجهاز
الكمبيوتر اللوحي من .Dell
اعمل عىل تحسني أدائك سواء كنت يف املكتب أو أثناء التنقل.

لوحة مفاتيح الكمبيوتر اللوحي من
 - Dellقليلة السمك

لوحة مفاتيح الكمبيوتر اللوحي
من  - Dellمحمولة

قلم إلكرتوني نشط من Dell

وحدة إرساء الكمبيوتر
اللوحي من Dell

حقيبة الكمبيوتر اللوحي من Dell

أجهزةالكمبيوتر
اللوحية من Dell

ملحقات أجهزة الكمبيوتر اللوحية

لوحة مفاتيح الكمبيوتر اللوحي من  - Dellقليلة السمك

قلم إلكرتوني نشط من Dell

لوحة مفاتيح الكمبيوتر اللوحي من  - Dellمحمولة

وحدة إرساء الكمبيوتر اللوحي من Dell

حقيبة الكمبيوتر اللوحي من Dell

تصميم خفيف الوزن مع ملمس لوحة مفاتيح تقليدية

استمتع بالتفاعل وتدوين املالحظات بدقة تامة

•	لوحة مفاتيح بالحجم الكامل تتسم باستجابة باللمس
•	تصميم قليل السمك وخفيف الوزن يعمل
بمثابة غطاء واقٍ
•	إطباق مغناطييس بسهولة عند التوصيل

•	قلم إلكرتوني نشط مريح
•	تقنية استشعار الضغط
•	أزرار مدمجة للتعامل مع الوظائف الوظائف بسهولة

إمكانية التحويل من الكمبيوتر اللوحي إىل الكمبيوتر املحمول
بدون عناء

جهاز فائق اإلمكانات يحقق إنتاجية كاملة عىل مكتبك

تدعم لوحات مفاتيح قليلة السمك ومحمولة

•	تصميم مريح متني يتيح إعداد الكمبيوتر املكتبي
•	تتيح مجموعة من املنافذ 3 :منافذ USB 3.0
بالحجم الكامل ،منافذ Display Out
مزدوجة ،منفذ R45

•	غطاء خلفي واقٍ خفيف الوزن لحماية الكمبيوتر
اللوحي من الجانب والخلف
•	تتيح الوصول إىل منافذ الكمبيوتر اللوحي
•	يستند حجم الحقيبة إىل طراز الكمبيوتر اللوحي

متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية طراز
 Venue 11 Proمن Dell

متوافق مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية طراز
 Venue Proمن Dell

متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية طراز
 Venue 11 Proمن Dell

متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية طراز
 Venue 11 Proمن Dell

متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية طراز
 Venue 11 Proمن Dell

وحدة االحتفاظ باملخزون580-ABWP :

وحدة االحتفاظ باملخزون750-AADT :

وحدة االحتفاظ باملخزون580-ABWK :

وحدة االحتفاظ باملخزون452-BBIH :

وحدة االحتفاظ باملخزون460-BBGD / 460-BBFD / 460-BBHC :

اطلع عىل الصفحة التالية ملعرفة ملحقات األجهزة املحمولة الحائزة عىل جوائز من .Dell

•	تصميم قليل السمك وخفيف الوزن ومتني إلرساء
الكمبيوتر اللوحي لديك
•	لوحة مفاتيح بالحجم الكامل مزودة بمفاتيح تشيكلت
•	بطارية مدمجة قابلة إلعادة الشحن تعمل
عىل تحسني العمر االفرتايض لبطارية الكمبيوتر
اللوحي بما يصل إىل 50%

للحصول عىل مزيد من املعلومات ،اتصل بمدير عالقات عمالء  Dellأو تفضل بزيارة Dell.com/partnerdirect

تويص  Dellباستخدام نظام التشغيل .Windows

تمتع بالفعالية أثناء التنقل أو يف املكتب.

حقق أقىص استفادة من الكمبيوتر املحمول باستخدام امللحقات األساسية من .Dell

الشاشة طراز U2713HM
 UltraSharp™من Dell

لوحة مفاتيح وماوس السلكيان
من  - Dellطراز KM632

جهاز العرض طراز M115HD
تماما
سهل الحمل
ً

وحدة إضافة منافذ E-Port II
متقدمة مع منفذ USB 3.0

حقيبة ظهر غري رسمية
مقاس  17بوصة

أجهزة الكمبيوتر املحمولة طراز
 Latitudeمن Dell
ملحقات أجهزة الكمبيوتر املحمولة

الشاشة طراز U2713HM UltraSharp™من Dell

لوحة مفاتيح وماوس السلكيان من Dell
 -طراز KM632

وحدة إضافة منافذ  E-Port IIمتقدمة
مع منفذ USB 3.0

•	تتيح تقنية التبديل داخل الشاشة ( )IPSتجربة مشاهدة
فائقة من أي زاوية تقريبًا
•	دقة بالغة النقاء تبلغ  1440×2560عىل شاشة عريضة
تتميز بنسبة عرض إىل ارتفاع تبلغ  9:16ونسبة تباين
تبلغ  2مليون( 1:بشكل نموذجي)	

من أجل تجربة وسائط متعددة محسنة

تمتع بالوصول إىل أجهزة متعددة بسهولة

•	واجهة السلكية تدعم الرتدد الالسلكي برسعة
 2.4هرتز مع محول نانو
•	ماوس بثالثة أزرار مع مستشعر تعقب  LEDضوئي
ووحدة تخزين مزدوجة لجهاز استقبال نانو.

•	إمكانات شاشة رقمية مزدوجة باإلضافة
إىل منافذ قديم ة
•	يتيح منفذ  Display Port 1.2القدرة عىل إضافة
مجموعة من الشاشات	
•	إمكانية التخلص من تعقيد املهايئات

•	مصباح  LEDفائق الدقة ،ومكرب صوت مدمج ودعم
دقة فائقة بمعيار الدقة  720بكسل
•	اتصال السلكي اختياري أو دخل HDMI
•	خفيف الوزن للغاية ومصمم ليناسب الوضع
يف حقيبة الكمبيوتر املحمول لديك أو حقيبة اليد
أو حقيبة الحمل املرفقة.

وحدة االحتفاظ باملخزون210-40667 :

وحدة االحتفاظ باملخزون580-18089 :

وحدة االحتفاظ باملخزون452-11419 :

وحدة االحتفاظ باملخزون210-ABOI :

تمتع بأداء شاشة عريضة

اطلع عىل الصفحة التالية ملعرفة ملحقات الكمبيوتر املكتبي الشاملة من .Dell

تماما
جهاز العرض طراز  M115HDسهل الحمل
ً

حقيبة ظهر غري رسمية مقاس  17بوصة

طريقة عرض جديدة ومرشقة لجمهورك

انعم بحماية فائقة وراحة تامة
•	قسم واقٍ مبطن جيدًا مخصص للكمبيوتر املحمول
•	شبكة تسمح بمرور الهواء بسهولة وقطع قماش
مريحة واقية للكتف
•	تضفي اللمسات الربتقالية روعة عىل هذا التصميم
الريايض النشط

وحدة االحتفاظ باملخزون460-11739 :

للحصول عىل مزيد من املعلومات ،اتصل بمدير عالقات عمالء  Dellأو تفضل بزيارة Dell.com/partnerdirect

تويص  Dellباستخدام نظام التشغيل .Windows

اعمل عىل زيادة إنتاجية املوظفني باستخدام امللحقات
الصحيحة للكمبيوتر املكتبي لديك.
تمتع باملشاهدة واإلنشاء والتعاون بفعالية باستخدام ملحقات الكمبيوتر املكتبي األساسية من .Dell

قفل ممتاز مزود بمفاتيح من Dell

لوحة مفاتيح  USBطراز KB 813
مع قارئ بطاقات ذكية

حامل الشاشة املزدوج
طراز MDS14

سماعة رأس السلكية طراز
 H800من Logitech

الشاشة طراز U2412M
UltraSharp

أجهزة الكمبيوتر املكتبية طراز
 OptiPlexمن Dell
ملحقات أجهزة الكمبيوتر املكتبية

قفل ممتاز مزود بمفاتيح من Dell
حافظ عىل تقنيتك آمنة
•	يتميز الكبل السميك بقلب فوالذي ذي كربون
مطوع ملقاومة القطع
•	تعمل تقنية األسنان املخفية عىل
حماية القفل من الفتح
• سهولة الرتكيب واالستخدام

وحدة االحتفاظ باملخزون461-10220 :

لوحة مفاتيح  USBطراز  KB 813مع قارئ
بطاقات ذكية

سماعة رأس السلكية طراز H800
من ®Logitech

اعمل عىل زيادة اإلنتاجية والراحة إىل أقىص حد

إمكانية التنقل باستخدام وضع حر اليدين
حسن
ووضوح صوت ُم ّ

•	تتميز بقارئ بطاقات ذكية مدمج
•	يمنح التوصيل السلكي عمليات نقل بيانات
ومصادقة رسيعة وآمنة
•	صغرية الحجم ،مفاتيح هادئة ،مقاومة
النسكاب السوائل
•	مسند راحة يد قابل لإلزالة

وحدة االحتفاظ باملخزون580-18366 :
 .Dell Corporation Limitedرشكة مسجلة يف إنجلرتا .رقم التسجيل Dell House, The 02081369
.Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF

•	غري مزودة بأسالك  -يمكنك التنقل ملسافة تصل
إىل  12من جهاز الكمبيوتر لديك باستخدام جهاز
استقبال صغري الحجم للغاية
•	أو ،يمكنك إقرانها بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي
لديك باستخدام تقنية ®Bluetooth
•	برامج تشغيل تمت موالفتها بالليزر وموازن صوت
مدمج يمنحك صوت اسرتيو رقميًا ثر ًيا
وحدة االحتفاظ باملخزون624-BBBE :

حامل الشاشة املزدوج طراز MDS14

الشاشة طراز U2412M UltraSharp

تمتع باتساع العرض لتحسني أعمالك اليومية

تمتع بأداء شاشة عريضة

•	تمنح إمكانية الضبط املتعدد أقىص راحة
أثناء املشاهدة وتحسن اإلنتاجية
•	يدعم تركيبًا قابالً للتحرير الرسيع متوافق
مع معايري  VESAمن Dell
•	تشغل القاعدة عىل شكل  Uمساحة مكتب أق ل

•	تتيح تقنية التبديل داخل الشاشة ( )IPSتجربة
مشاهدة فائقة من أي زاوية تقريبًا
•	دقة بالغة النقاء تبلغ  1200×1920عىل شاشة
عريضة تتميز بنسبة عرض إىل ارتفاع تبلغ 10:16
ونسبة تباين تبلغ  2مليون1:

وحدة االحتفاظ باملخزون482-10011 :

وحدة االحتفاظ باملخزون860-10150 :

للحصول عىل مزيد من املعلومات ،اتصل بمدير عالقات عمالء  Dellأو تفضل بزيارة Dell.com/partnerdirect

