DELL LATITUDE
– Pro běžné
použití
E6400 a E6500
™

™

Notebooky Dell Latitude pro běžné použití se vyznačují výraznými inovacemi v oblasti výkonu, trvanlivosti
a zabezpečení. Poskytují vynikající produktivitu při nízkých celkových nákladech na vlastnictví.
INSPIROVANÝ VZHLED
Rozdílu si všimnete ještě před zapnutím. Nové provedení notebooků Latitude E6400 a E6500 v sobě spojuje působivý vzhled a
promyšlené detaily: robustní závěsy a západky, jasnou obrazovku a optimalizovanou klávesnici, která je přesná, pohodlná a je
k dispozici i v podsvícené verzi. Součástí nové řady notebooků pro běžné použití jsou také menší dokovací stanice a periferní
zařízení, které umožňují snadný a rychlý přechod z mobilního na stolní použití.

Celodenní mobilní provoz1
Notebooky Latitude pro běžné použití znamenají výrazný krok vpřed z hlediska výdrže baterie. Baterie v kombinaci se
standardní 9článkovou baterií, novou vysokokapacitní přídavnou baterií a exkluzivním softwarem Dell ControlPoint™ vydrží
více než 16 hodin1. S bezdrátovým připojením2 se můžete připojit vždy a všude. Podporovány jsou současné i nové bezdrátové
technologie (Wi-Fi, vysoce výkonná technologie Wireless-N, mobilní širokopásmové připojení,2 WiMAX,™ Bluetooth® 2.1).

Klid v duši
Služby Dell ProSupport Mobility3, které nabízejí autorizovaní
partneři společnosti Dell, mají spolu s místními službami
partnerů minimalizovat dobu nefunkčnosti systému,
chránit investice do IT a zajišťovat přístup k datům a
jejich ochranu. Nabízíme mobilním pracovníkům skvělé
služby, které se nezastaví na hranicích. Notebooky Latitude
pro běžné použití nabízejí také celou řadu standardních možností
zabezpečení. Systém s úplným zabezpečením můžete dostat přímo z
výroby.

Úplná kontrola nákladů na vlastnictví
Notebooky Latitude pro běžné použití mohou
správci spravovat prakticky odkudkoli na světě přímo
ze svého počítače. 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.

FUNKCE

E6400

E6500

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 Downgrade

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 Downgrade

Typ procesoru

Procesor Intel® CoreTM 2 Duo až T9600
(2,8 GHz, 6MB mezipaměť L2)

Procesor Intel® CoreTM 2 Duo až T9600
(2,8 GHz, 6MB mezipaměť L2)

Čipová sada

Čipová sada Intel® 45 Express

Čipová sada Intel® 45 Express

Grafika4

NVIDIA® Quadro® NVS 160M1 256 MB DDR2
Intel® GMA 4500MHD

NVIDIA® Quadro® NVS 160M1 256 MB DDR2
Intel® GMA 4500MHD

Displej

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

Širokoúhlý 15,4" displej UltraSharp™ WUXGA (1920 × 1200) se širokým zorným úhlem,
širokoúhlý
15,4" displej WXGA+ (1440 × 900) LED se širokým
zorným úhlem, širokoúhlý
15,4" displej WXGA (1280 × 800)

Paměť4

Paměť Dual Channel DDR2,
dva paměťové sloty nabízející až 8 GB5, propustnost paměti: 800 MHz

Paměť Dual Channel DDR3,
dva paměťové sloty nabízející až 8 GB5, propustnost paměti: 800 MHz

Baterie

Primární 4, 6 nebo 9článková „chytrá“ lithiová baterie s funkcí ExpressChargeTM;
vysokokapacitní 12článková záložní baterie

Primární 4, 6 nebo 9článková „chytrá“ lithiová baterie s funkcí ExpressCharge;
vysokokapacitní 12článková záložní baterie

Zdroj napájení

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

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

Primární
úložiště6

Až 64GB disk SSD
Až 250GB pevný disk se 7200 ot./min. a čidlem volného pádu
Až 120GB šifrovaný pevný disk s 5400 ot./min.9
Až 250GB pevný disk s 5400 ot./min.5

Až 64GB disk SSD
Až 250GB pevný disk se 7200 ot./min. a čidlem volného pádu
Až 120GB šifrovaný pevný disk s 5400 ot./min.9
Až 250GB pevný disk s 5400 ot./min.5

Možnosti
konektivity

10/100/1000 gigabitový Ethernet, interní modem
56K v924 (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 připojení2a GPS: minikarta Dell Wireless 5530 (Tri-band
HSDPA
7.2/HSUPA 2.0 a GPS)
Bluetooth a Ultra-Wideband: Dell Wireless 370 Bluetooth® 2.1

10/100/1000 gigabitový Ethernet, interní modem
56K v924 (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 připojení2a GPS: minikarta Dell Wireless 5530 (Tri-band
HSDPA
7.2/HSUPA 2.0 a GPS)
Bluetooth a Ultra-Wideband: Dell Wireless 370 Bluetooth® 2.1

Zabezpečení

Čtečka čipových karet a bezkontaktní čtečka čipových karet,
čtečka otisků prstů (volitelně), Dell ControlPoint Security Manager, Dell ControlVault™,
TPM 1.28

Čtečka čipových karet a bezkontaktní čtečka čipových karet,
čtečka otisků prstů NEBO čtečka otisků prstů s certifikací FIPS (volitelně), Dell
ControlPoint Security Manager, Dell ControlVault™, TPM 1.28

Pozice pro
média

Modulární pozice řady E pro média: 8rychlostní DVD-ROM, 24rychlostní CDRW/DVD,
8rychlostní DVD+/-RW, druhý pevný disk nebo modul Travel Lite

Modulární pozice řady E pro média: 8rychlostní DVD-ROM, 24rychlostní CDRW/DVD,
8rychlostní DVD+/-RW, druhý pevný disk nebo modul Travel Lite

Spolupráce

2 reproduktory, volitelně digitální mikrofon, volitelně kamera VGA

2 reproduktory, volitelně digitální mikrofon, volitelně kamera VGA

Rozšiřující sloty

1x karta PCMCIA typu I/II NEBO Expresscard/54, čtečka karet 5-v-1

1x karta PCMCIA typu I/II a Expresscard/54, čtečka karet 5-v-1

Porty

IEEE – 1394, dokovací konektor, USB 2.0 (x4), VGA, port Display,
RJ-11 (volitelně), RJ-45, eSATA, USB PowerShare, výstup pro sluchátka a reproduktor,
mikrofon

IEEE – 1394, dokovací konektor, USB 2.0 (x4), VGA, port Display, RJ-11 (volitelně), RJ-45,
eSATA, USB PowerShare, výstup pro sluchátka a reproduktor, mikrofon

Správa systémů

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

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

Vstup

Dvě polohovací zařízení, podsvícená klávesnice (volitelně)

Dvě polohovací zařízení, podsvícená klávesnice (volitelně)

Rozměry/
Hmotnostt7
(od)

PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE
Základní hmotnost se 4článkovou baterií je 1,95 kg 9
13,2" × 9,4" × 1,0-1,2" (335,0 × 238,3 × 25,4–31,0 mm)
6článková baterie s jednotkou DVD-ROM: 2,2 kg

PŘEDBĚŽNÉ ÚDAJE
Základní hmotnost se 4článkovou baterií je 2,34 kg 10
14,1" × 10,1" × 1,1-1,3" (358,0 × 257,0 × 27,4–33,3 mm)
6článková baterie s jednotkou DVD-ROM: 2,2 kg

Dokování

E-Port, E-Port Plus, nástavec E-Legacy Extender, 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

	Předběžné výsledky na základě testování v laboratořích společnosti Dell. Liší se podle konfigurace, provozních podmínek a dalších faktorů. Maximální kapacita baterie se v průběhu doby a používání snižuje.
	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.
	Služba Dell ProSupport Mobility není k dispozici ve všech zemích. Podmínky poskytování služeb naleznete na webu www.dell.com/servicedescriptions
4
	Významná část systémové paměti může být využita pro podporu grafiky v závislosti na velikosti systémové paměti a dalších faktorech.
5
	Z důvodu požadavků na systémové prostředky nemusí být u 32bitových operačních systémů k dispozici až 1 GB.
6
	GB = 1 miliarda bajtů a TB = 1 bilion bajtů. Skutečná kapacita se liší podle předem načteného materiálu a provozních podmínek, a bude proto nižší.
7
	Hmotnosti se liší v závislosti na konfiguraci a výrobě.
8
	Není k dispozici ve všech regionech.
9
	Předběžná základní hmotnost se 4článkovou baterií, tenkým 2,5" diskem SSD, 14,1"isplejem LED, integrovaným grafickým procesorem a modulem Travel Lite je 1,95 kg. Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a provedení.
10
	Předběžná základní hmotnost se 4článkovou baterií, tenkým 2,5" diskem SSD, 15,4" displejem LED, integrovaným grafickým procesorem a modulem Travel Lite je 2,34 kg. Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a
provedení.
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REVOLUCE v noteboocích na webu dell.com/Latitude
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