
Malé a lehké notebooky Dell Latitude Ultra-Portable, vhodné pro pracovníky na cestách i ve vedení firem, 
kombinují elegantní vzhled, velký výběr funkcí a nízké celkové náklady na vlastnictví.

INSPIROVANÝ Vzhled  
Notebooky Latitude Ultra-Portable přinášejí styl, výkon a možnost výběru. 

S očekávanou hmotností od 1 kg1 je model E4200 historicky nejmenší a nejlehčí 

notebook řady Latitude. Je ideální volbou pro pracovníky na cestách i ve vedení 

firem, kteří potřebují mobilitu a konektivitu. Notebook je dodáván v balení, kterým 

na letišti upoutáte pozornost. Zároveň je určen pro cestující zaměstnance, kteří vědí, 

že tenký a lehký notebook by neměl předznamenávat nižší výkonnost. Model E4300 

nabízí solidní vybavení, např. pevný disk 7 200 ot./min., procesor Intel® Core™2 Duo se 

standardním napětím nebo vestavěnou optickou jednotku. 

CelOdeNNí mObIlNí PROVOz2

Notebooky Latitude Ultra-Portable jsou vytvořeny s cílem zvyšovat 

produktivitu. Kombinace velkokapacitní záložní baterie, softwaru Dell 

ControlPoint a cestovních adaptérů pro použití v autě či letadle vám 

umožní jak delší provoz na jedno nabití baterie, tak i rychlejší nabití na více 

místech. S bezdrátovým připojením3 se můžete připojit vždy a všude. Podporovány 

jsou současné i nové bezdrátové technologie (Wi-Fi, vysoce výkonná technologie 

Wireless-N, mobilní širokopásmové připojení3, WiMAX™, Bluetooth® 2.1).

KlId V dušI 
Služby Dell ProSupport Mobility4 umožňují chránit vaše investice a zajistit ochranu dat a osobních údajů.  

Služby Asset Protection (Ochrana majetku) podpory Dell ProSupport pomáhají maximalizovat dobu funkčnosti systému 

a zároveň chránit vaše investice pomocí služeb Extended Battery Service (Rozšířený servis baterií) a Laptop Tracking and 

Recovery (Sledování a vrácení notebooku).

Služby Data Protection (Ochrana dat) podpory Dell ProSupport zahrnují službu Remote Data Delete (Vzdálené odstranění dat), 

Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) a Certified Data Destruction (Certifikované zničení dat). Společnost 

Dell nabízí možnost vzdáleného odstraňování citlivých dat, pomáhá zabránit potenciální ztrátě cenných dat, umožňuje 

certifikovat zničení dat a také vám pomůže obnovit data v případě, že dojde k poškození pevného disku a vy přitom nemáte 

vytvořenou zálohu.

ÚPlNá KONtROlA NáKlAdů NA VlAStNICtVí 

Na rozdíl od mnoha lehce přenosných systémů dostupných na trhu jsou notebooky Latitude Ultra-Portable 100% kompatibilní 

s dokovacími řešeními všech ostatních produktů řady Latitude. Šetří tak čas a náklady na správu dokovacích řešení. Notebooky 

Latitude Ultra-Portable můžete spravovat prakticky odkudkoli na světě, aniž byste opustili svůj pracovní stůl. Nástroje pro správu 

obrazů a systémů, jako jsou technologie Dell ImageDirect™, Dell Client Manager a Intel vPro™, vám pomohou zjednodušit 

správu systémů, uvolní pracovníky oddělení IT a umožní jim zaměřit se na strategičtější úkoly.
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REVOLUCE V nOtEbOOCíCh na wEbU dELL.COm/Latitude

VYbaVEní E4200 E4300

Operační 
systém

Originální systém Windows Vista® Ultimate 
Originální systém Windows Vista Business 
Originální systém Windows Vista Business 64-Bit 
Originální systém Windows Vista Home Basic 
Originální systém Windows Vista Ultimate nebo Business nabízí možnost přejít na starší 
verzi produktu, k dispozici instalace originálního systému Windows® XP Professional5

Originální systém Windows Vista Ultimate 
Originální systém Windows Vista Business 
Originální systém Windows Vista Business 64-Bit 
Originální systém Windows Vista Home Basic 
Originální systém Windows Vista Ultimate nebo Business nabízí možnost přejít na starší 
verzi produktu, k dispozici instalace originálního systému Windows XP Professional5

typ procesoru Procesory Intel® Core™ 2 Duo s velmi nízkým napětím (ULV), nejvýše model SU9400  
(1,40 GHz, 3MB mezipaměť L2) 

Procesory Intel Core 2 Duo se standardním napětím, nejvýše model SP9400  
(2,4 GHz, 6MB mezipaměť L2)

Čipová sada Čipové sady Mobile Intel® GS45 Express Čipové sady Mobile Intel GS45 Express

Grafika6 Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD

displej Širokoúhlý 12,1" displej WXGA (1280 × 800) s podsvícením LED Širokoúhlý 13,3" displej WXGA (1280 × 800) s podsvícením LED

Paměť6
Paměť Dual Channel DDR3 
1 GB na desce a jeden paměťový slot s prostorem až pro 5 GB celkové paměti7 
1066 MHz (o rychlosti 800 MHz)

Paměť Dual Channel DDR3 
Dva paměťové sloty s prostorem až pro 8 GB7 (8 GB vyžaduje 64bitový systém  
Windows Vista®)
1066 MHz

baterie 4článková prizmatická primární baterie nebo 6článková rozšířená primární baterie; 
6článková vysokokapacitní záložní baterie 

3článková nebo 6článková „chytrá“ lithiová primární baterie; 6článková vysokokapacitní 
záložní baterie 

napájecí zdroj 45W adaptér, 65W cestovní napájecí adaptér do auta či letadla 
65W adaptér s navijákem kabelu; 65W cestovní napájecí adaptér 
 do auta či letadla

Primární 
úložiště8

Disk SSD (Solid State Drive) UltraPerformance až 64 GB
Disk SSD (Solid State Drive) Mobility až 128 GB

Disk SSD (Solid State Drive) UltraPerformance až 64 GB
Až 160GB pevný disk se 7200 ot./min. a čidlem volného pádu 
Až 120GB6 šifrovaný pevný disk s 5400 ot./min.
Až 250GB pevný disk s 5400 ot./min.

možnosti 
konektivity

10/100/1000Gb Ethernet 
Bezdrátová síť LAN: Dell Wireless 1397 (802.11g), Dell Wireless 1510 (802.11 a/g/n 2x2), 
Intel® WiFi Link 5100 [802.11a/g/n (1x2)] 
Intel WiFi Link 5300 [802.11a/g/n (3x3)]
Mobilní širokopásmové připojení3 a GPS: mobilní širokopásmová minikarta Dell 
Wireless 5720 (EvDo a GPS), minikarta Dell Wireless 5530 (třípásmová HSDPA 7.2/HSUPA 
2.0 a GPS) 
Bluetooth a Ultra-Wideband: Dell Wireless 365 Bluetooth® 2.1

10/100/1000Gb Ethernet 
Bezdrátová síť LAN: Dell Wireless 1397 (802.11g), Dell Wireless 1510 (802.11a/g/n 2x2), 
Intel WiFi Link 5100 [802.11a/g/n (1x2)] 
Intel WiFi Link 5300 [802.11a/g/n (3x3)]
Mobilní širokopásmové připojení3 a GPS: mobilní širokopásmová minikarta Dell 
Wireless 5720 (EvDo a GPS), minikarta Dell Wireless 5530 (třípásmová HSDPA 7.2/HSUPA 
2.0 a GPS) 
Bluetooth a Ultra-Wideband: Dell Wireless 365 Bluetooth® 2.1

Zabezpečení Čtečka čipových karet, čtečka otisků prstů (volitelná), Dell ControlPoint Security 
Manager, Dell ControlVault, certifikace RSA SecurID®, TPM 1.29

Čtečka čipových karet nebo bezkontaktní čtečka čipových karet (volitelná), čtečka 
otisků prstů (volitelná), Dell ControlPoint Security Manager, Dell ControlVault, 
certifikace RSA SecurID®, TPM 1.29

Pozice pro 
média 

Bez interní optické jednotky; volitelná mediální základna s jednotkou DVD/RW nebo 
USB pozice pro média pro řadu E

Pevná pozice pro média: 8rychlostní jednotka DVD-ROM, 8rychlostní jednotka  
DVD+/-RW nebo jednotka Airbay

Spolupráce 1x audio – reproduktor a mikrofon 2x audio – reproduktor a mikrofon, kamera VGA (volitelná) 

Rozšiřující sloty Expresscard 34, SD/MMC Expresscard 34, SD/MMC

Porty IEEE – 1394, dokovací konektor, USB 2.0 (1x) s funkcí USB PowerShare, VGA, RJ-45, 
kombinovaný řadič eSATA/USB (1x), výstup pro sluchátka a reproduktor, mikrofon

IEEE – 1394, dokovací konektor, USB 2.0 (1x) s funkcí USB PowerShare, VGA, RJ-45, 
kombinovaný řadič eSATA/USB (1x), výstup pro sluchátka a reproduktor, mikrofon

Správa systémů Funkce vylepšené správy technologie Intel® vPro™ (volitelné, vyžaduje síť Intel WiFi® Link 
WLAN), DASH, Dell Client Manager

Funkce vylepšené správy technologie Intel vPro™ (volitelné, vyžaduje síť Intel WiFi Link 
WLAN), DASH, Dell Client Manager

Vstup Dotyková podložka, podsvícená klávesnice (volitelně) Dvě polohovací zařízení, podsvícená klávesnice (volitelně)

Rozměry/
hmotnost1 
(základní)

PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE 
Základní hmotnost se 3článkovou baterií je 1 kg1

Viz níže: základní rozměry jsou 291 x 204 x 19.95–26.82 mm 

PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE 
Základní hmotnost se 3článkovou baterií je 1 kg1 
310,0 x 217,4 x 25,4–29,2 mm

dokování E-Port, E-Port Plus, nástavec E-Legacy, stojan na ploché monitory pro řadu E, stojan na 
monitory pro řadu E, stojan E-View Laptop, pozice pro média pro řadu E

E-Port, E-Port Plus, nástavec E-Legacy, stojan na ploché monitory pro řadu E, stojan na 
monitory pro řadu E, stojan E-View Laptop, pozice pro média pro řadu E
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1 Předběžná základní hmotnost se 3článkovou baterií a 2,5" tenkým diskem SSD je 1 kg. Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a výrobě. 
2 Na základě testování laboratoří společnosti Dell. Liší se v závislosti na konfiguraci, provozních podmínkách a dalších faktorech. Maximální kapacita baterie se v průběhu času a používání snižuje.
3 Závisí na oblasti pokrytí poskytovatele bezdrátových služeb. Mobilní širokopásmové připojení je nutné si objednat. Za toto připojení mohou být účtovány další poplatky, není k dispozici ve všech oblastech.
4 Dostupnost a podmínky služeb společnosti Dell se v jednotlivých oblastech liší. Další informace naleznete na adrese www.dell.com/servicedescriptions.
5  Originální systém Windows Vista® nabízí možnost přejít na starší verzi produktu. Předinstalován je originální systém Windows® XP Professional s instalačními médii a technickou  

podporou jak pro originální systém Windows® XP, tak pro originální systém Windows Vista®. Až budete připraveni, můžete přejít na originální systém Windows Vista®. 
6 Významná část systémové paměti může být využita pro podporu grafiky v závislosti na velikosti systémové paměti a dalších faktorech. 
7 Z důvodu požadavků na systémové prostředky nemusí být u 32bitových operačních systémů k dispozici až 1 GB.
8 GB = 1 miliarda bajtů a TB = 1 bilion bajtů. Skutečná kapacita se liší podle předem načteného materiálu a provozních podmínek, a bude proto nižší.  
9 Není k dispozici ve všech regionech. 


