DELL LATITUDE
Základní řada
E5400 a E5500
™

™

Základní řada notebooků Dell Latitude znamená revoluci z hlediska technologií pro firmy tím, že za
dostupnou cenu pomáhá snižovat náklady IT a zajišťovat flexibilitu.
INSPIROVANÝ VZHLED
Notebooky Latitude E5400 a E5500 jsou navrženy tak, aby vydržely celodenní práci a zároveň splňovaly všechny požadavky
uživatelů na flexibilitu. Všechny notebooky Latitude základní řady lze používat nejen jako mobilní, ale také snadno a rychle
jako stolní řešení. Pro tyto účely společnost Dell nabízí nové typy dokovacích stanic a
periferních zařízení Latitude.

Delší životnost baterií
9článková baterie a software ControlPoint™ umožňují notebookům Latitude
základní řady pracovat na jedno nabití dlouhé hodiny. Pomocí softwaru
Dell ControlPoint™ můžete řídit spotřebu energie tak, aby bylo možné
dosáhnout až 6hodinové1 výdrže baterie a abyste mohli na jedno nabití
déle pracovat.
Možnost využít výkonné mobilní širokopásmové připojení2
(k dispozici v notebooku 14SDSq E5400) a konstrukce
s anténou Wireless-N podporující také technologii
Bluetooth® 2.1 a specifikaci WiMAX™ ready znamená mobilní
práci bez omezení.

Klid v duši
Služby Dell ProSupport Mobility3 umožňují chránit vaše investice a
zajistit ochranu dat a osobních údajů.
Služby ochrany majetku podpory Dell ProSupport: Pomáhají maximalizovat dobu funkčnosti
a zároveň chránit vaše investice pomocí služby Extended Battery Service (Rozšířený servis baterií) a
také pomocí služby Laptop Tracking and Recovery (Sledování a vrácení notebooku).
Služby ochrany dat podpory Dell ProSupport: Zahrnují službu Remote Data Delete Service (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 selhání pevného disku a nemáte vytvořenu
zálohu.

Úplná kontrola nákladů na vlastnictví
Základní řadu notebooků Latitude mohou správci spravovat prakticky odkudkoli2 na světě přímo ze svého počítače.
Nástroje pro správu diskových obrazů a systémů, jako jsou Dell ImageDirect a Dell Client Manager, vám pomohou
zjednodušit správu systémů a umožní pracovníkům IT soustředit se na strategické podnikové úkoly.

Výbava

E5400

E5500

Operační systém

Originální systém Windows Vista® Business
Originální systém Windows Vista® Home Basic
Originální systém Windows Vista® Business Downgrade

Originální systém Windows Vista® Business
Originální systém Windows Vista® Home Basic
Originální systém Windows Vista® Business Downgrade

Typ procesoru

Procesory Intel® Core 2 Duo 1066 MHz FSB s až 6MB mezipamětí L2;
procesory Intel® Celeron® M 667 MHz FSB s 1MB mezipamětí L2

Procesory Intel® Core 2 Duo 1066 MHz FSB s až 6MB mezipamětí L2;
procesory Intel® Celeron® M 667 MHz FSB s 1MB mezipamětí L2

Čipová sada

Čipová sada Intel® 45 Express

Čipová sada Intel® 45 Express

Grafika4

Grafický akcelerátor Intel® 4500 MHD

Grafický akcelerátor Intel® 4500 MHD

Displej

Širokoúhlý 14,1" displej WXGA (1280 × 800)
Širokoúhlý 14,1" displej UltraSharp™ WXGA+ (1440 × 900)

Širokoúhlý 15,4" displej WXGA (1280 × 800),
širokoúhlý 15,4" displej UltraSharp™ WXGA+ (1440 × 900)

Paměť4

Paměť Dual Channel DDR2
Dva paměťové sloty s prostorem až pro 4 GB5
Propustnost paměti: 800 MHz

Paměť Dual Channel DDR2
Dva paměťové sloty s prostorem až pro 4 GB5
Propustnost paměti: 800 MHz

Baterie

Primární 6 nebo 9článková „chytrá“ lithiová baterie s funkcí ExpressChargeTM

Primární 6 nebo 9článková „chytrá“ lithiová baterie s funkcí ExpressCharge

Napájecí zdroj

90W napájecí adaptér s navijákem kabelu; 65W cestovní napájecí adaptér i
pro použití do auta či letadla

90W napájecí adaptér s navijákem kabelu; 65W cestovní napájecí adaptér i
pro použití do auta či letadla

Primární úložiště6

Až 160GB pevný disk se 7200 ot./min. a čidlem volného pádu
Až 120GB šifrovaný pevný disk s 5400 ot./min.8
Až 250GB pevný disk s 5400 ot./min.

Až 160GB pevný disk se 7200 ot./min. a čidlem volného pádu
Až 120GB šifrovaný pevný disk s 5400 ot./min.8
Až 250GB pevný disk s 5400 ot./min.

Možnosti
konektivity

10/100/1000 gigabitový ethernetový
interní modem 56K v92 (volitelně)
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 připojení2 a GPS: minikarta Dell Wireless 5530
(Tri-band HSDPA 7.2/HSUPA 2.0 a GPS)
Bluetooth Dell Wireless 370 Bluetooth® 2.1

10/100/1000 gigabitový ethernetový
interní modem 56K v92 (volitelně)
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)]
Bluetooth Dell Wireless 370 Bluetooth® 2.1

Zabezpečení

Šifrovaný pevný disk, volitelná čtečka otisků prstů, volitelná čtečka
čipových karet prostřednictvím stolu pro karty PC
Dell Control Point Security Manager TPM 1.28

Šifrovaný pevný disk, volitelná čtečka otisků prstů, volitelná čtečka
čipových karet prostřednictvím stolu pro karty PC
Dell Control Point Security Manager, TPM 1.28

Optická jednotka

8rychlostní DVD-ROM, 24rychlostní CDRW/DVD,
8rychlostní DVD+/-RW nebo modul Travel Lite

8rychlostní DVD-ROM, 24rychlostní CDRW/DVD,
8rychlostní DVD+/-RW nebo modul Travel Lite

Zvuk

Zvukový kodek High Definition

Zvukový kodek High Definition

Rozšiřující sloty

Jedna karta PCMCIA (typ I nebo II); podpora 34mm karet Expresscard® za
použití adaptéru

Jedna karta PCMCIA (typ I nebo II); podpora 34mm karet Expresscard® za
použití adaptéru

Porty

IEEE-1394, dokovací konektor, USB 2.0 (x4), VGA, S-Video, RJ-11 (volitelně),
RJ-45, výstup pro sluchátka a reproduktor, mikrofon

IEEE-1394, dokovací konektor, USB 2.0 (x4), VGA, S-Video, RJ-11 (volitelně),
RJ-45, sériový port, výstup pro sluchátka a reproduktor, mikrofon

Správa systémů

Správce klientů Dell

Správce klientů Dell

Vstup

Volitelně duální polohovací zařízení

Volitelně duální polohovací zařízení

Rozměry/hmotnost
(od)7

PŘEDBĚŽNĚ
Od 2,5 kg9
13,3" × 9,6" × 1,5" (338,0 × 244,0 × 37,0 mm)10

PŘEDBĚŽNĚ
Od 2,9 kg11
14,0" × 10,2" × 1,5" (355,0 × 260,0 × 37,5 mm)10

Dokování

E-Port, E-Port Plus, rozšíření E-Legacy Extender, stojan E-Flat Panel Stand,
stojan E-Monitor Stand, stojan E-View Laptop Stand, pozice E-Media Bay

E-Port, E-Port Plus, rozšíření E-Legacy Extender, stojan E-Flat Panel Stand,
stojan E-Monitor Stand, stojan E-View Laptop Stand, pozice E-Media Bay

	Předběžné výsledky vycházejí z testování laboratoře společnosti Dell. Liší se podle konfigurace, provozních podmínek a dalších faktorů. Maximální kapacita baterie se
v průběhu doby a používání snižuje.

1

	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).

2

	Služba Dell ProSupport Mobility Services není k dispozici ve všech zemích. Podmínky služeb naleznete na webu www.dell.com/servicedescriptions

3
4

	Významná část systémové paměti může být využita pro podporu grafiky v závislosti na velikosti systémové paměti a dalších faktorech.

	Z důvodu požadavků na systémové prostředky nemusí být u 32bitových operačních systémů k dispozici až 1 GB.

5

	GB = 1 miliarda bajtů a TB = 1 bilion bajtů. Skutečná kapacita se liší podle předem načteného materiálu a provozních podmínek, a bude proto nižší.

6

	Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a provedení.

7

	Není k dispozici ve všech oblastech.

8

	Předběžná základní hmotnost se 6článkovou baterií a modulem Combo je 2,5 kg. Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a výrobě.

9

	V přední části systému.

10

	Předběžná základní hmotnost se 6článkovou baterií a modulem Combo je 2,9 kg. Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a provedení.

11

REVOLUCE v noteboocích na webu dell.com/Latitude
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