
Inspiron Mini 12

Zůstaňte v kontaktu:

Zůstaňte ve spojení s online světem praktic-
ky všude tam, kde si přejete. Díky malému, 
neuvěřitelně lehkému designu Inspiron Mini 12 
budete mít na cestách lehké zavazadlo a mů-
žete nadále přistupovat na blogy, video chaty, 
Instant Messenger a maily, takže zůstanete 
stále v kontaktu s rodinou a přáteli.

Úmyslně potěšující, 
co se spojení týče

Dell Inspiron Mini 12 byl vyvíjen především jako 
Váš ideální průvodce, jenž Vám na cestách vždy 
poskytne dobré připojení.

• Více paměťového místa než Mini 9
 Uložte si na cestách jednoduše hudbu, 

fotografie a mnoho dalšího. Pevný disk 
Inspiron Mini 12 má kapacitu až 80 GB. 
Soubory spravujte jednoduše online! Díky 
našemu partnerství s Box.net můžeme 
každému zákazníkovi s Inspiron Mini 12 
nabídnout na internetu zdarma úložné místo 
2 GB. Soubory jakéhokoliv druhu lze pomocí 
internetového prohlížeče, který je bezpečný, 
jednoduchý a intuitivní, ukládat, vyvolávat, 
společně zpracovávat a vyměňovat. Kromě 
toho existuje možnost pomocí rozšíření na 
větší účet ukládat ještě více souborů.

• Dlouhá provozní doba akumulátorů
 Kvůli delší provozní doby akumulátoru se 

již nemusíte smiřovat s hmotností. Inspiron 
Mini 12 nabízí delší životnost akumulátorů. 
Současně není hmotnost systému ani 1,5 
kg1. 3-článkový akumulátor cca 3 hodiny.



Zábava na cesty

S Inspiron Mini 12 budete mít neustále zábavu 
podle přání. I když jste na cestách, můžete 
se dostat k Vašim mailům a na webové strán-
ky. Světlý, 12,1“ velký WXGA display a velká 
klávesnice, s rozmanitými možnostmi připojení, 
umožňuje rychlý a jednoduchý přístup k Vašim 
oblíbeným stránkám.

Servis a podpora

Dell Support Center
Pomocí symbolu na pracovní ploše se automaticky vyhledají aktualizace, upgrade softwaru a nástroje, 
které pečují o to, aby byl Váš systém vždy nejaktuálnější a běžel efektivně.
Vzdálená podpora DellConnectTM 
Vzdálenou diagnostiku a odstranění systémových chyb přenechejte našim odborníkům.

Technická data

Procesory
Procesor Intel® AtomTM Z520 (1,33 GHz, 512 KB L2-Cache, 533 MHz FSB)
Procesor Intel® AtomTM Z530 (1,60 GHz, 512 KB L2-Cache, 533 MHz FSB)

Operační systém
Originální Windows Vista® Home Basic
Ubuntu Linux 8.04 with custom Dell interface

Operační paměť
1 GB DDR2-SDRAM s taktovací frekvencí 533 MHz

Čipová sada
Čipová sada Intel® US15W

Grafická karta
Integrovaná grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator 500



LCD displej

Lesklý WXGA displej 12,1“ (1280 x 800)

Pevné disky

Pevný disk s kapacitou až 80 GB a otáčkami 4200 1/min

Optické mechaniky

K dispozici není žádná optická mechanika.

Vstupy a výstupy

USB 2.0 (3)
Integrovaný konektor LAN 10/100 (RJ45)
15-pólový video konektor VGA
Konektory pro audio (1 výstup pro reproduktor, 1 vstup pro mikrofon)
Čtecí zařízení karet 3 v 1
Konektor pro připojení síťového adaptéru

Výkon
Li-Ion akumulátor se 3 články a výkonem 24 Wh

Kamera
Standardní webová kamera 1,3 megapixelu

Wireless

Wi-Fi:
Mini karta 802.11g

Bluetooth:
Interní mini karta Bluetooth® (2.0)

Vstupy a výstupy, sloty, kryt

Přístupné zvenčí
(3) konektory USB 2.0
Integrovaný konektor LAN 10/100 (RJ45)
15-pólový video konektor VGA
Konektory pro audio (1 Line-Out, 1 vstup pro mik-
rofon)
Čtecí zařízení karet 3 v 1
Konektor pro připojení síťového adaptéru

Rozměry a hmotnost
Šířka: 299 mm (11,77“)
Výška: 23,31 mm (0,92“) vpředu, 27,61 mm (1,09“) 
vzadu
Hloubka: 229 mm (9,02“)
Hmotnost: od (1,236 kg)1 (displej 12,1“, 3-článkový 
akumulátor) Hmotnost je závislá na konfiguraci a 
rozdílech podmíněných výrobou.


