
 

Inspiron 1525 

Nový Inspiron 1525!  

yours is here. 

Výjime čný zážitek z bezdrátového spojení, film ů a multimédií 
na skv ěle vypadajícím notebooku. 

STÁLÉ PŘIPOJENÍ 
Volnost p řipojení kdykoliv a kdekoliv pot řebujete*  

• Komplexní možnosti bezdrátových řešení:   Zůstaňte připojeni ve vaší kanceláři, doma nebo na 
cestách prostřednictvím komplexních bezdrátových řešení a služeb – Bluetooth, tří bezdrátových 
standardů a možnosti mobilního širokopásmového připojení, včetně mobilního připojení, které 
získáte od poskytovatelů služeb. 

• Výjime čný zážitek z bezdrátového spojení:  S interní minikartou pro vaše bezdrátové připojení 
byste už neměli na nic zapomenout, nic přerušit nebo zmeškat. 

• Nejjednodušší zp ůsob nalezení sít ě: Prostřednictvím výjimečného detektoru bezdrátových sítí 
Dell Wi-Fi catcher -  přepínače a několika diod, můžete najít hotspot*, zjistit kvalitu spojení nebo 
vypnout všechna vysílání, abyste zbytečně nevybíjeli baterii. A to vše bez nutnosti spuštění 
systému. 

• Pokro čilý anténní design:  Výhoda silnějšího signálu a minimum poklesu spojení díky pokročilé 
rodině 6 vestavěných antén navržených pro výjimečnou konektivitu a minimum míst bez signálu. 

ŽIVOT S NEJVYŠŠÍM ROZLIŠENÍM 
Tvo řte, užívejte si a pod ělte se o siln ější pocit reality než kdykoliv p ředtím.  

• Skvělé filmy a multimédia:  Užijte si křišťálově čisté filmy s vysokým rozlišením. Připojte externí 
displej přes HDMI port a podělte se o audiovizuální zážitky s rodinou a přáteli. 

• Nejjednodušší zp ůsob p řístupu k multimediálnímu obsahu:  Prostřednictvím Dell Exclusive 
Media Direct s Instant Office si prožijte okamžitý přístup k hudbě, fotografiím, videu, kalendáři MS 
Office a svým kontaktům pouhým jedním stiskem tlačítka bez čekání na spuštění systému. 

• Video chat s rodinou a p řáteli:  Fotografujte nebo chatujte s volitelnou vestavěnou 2,0 MP 
kamerou a sluchátky s funkcí oddělení šumu. 

• Hi-Def obsah na dotek:  Můžete jednoduše vyhledat, pozastavit, převíjet rychle vpřed i vzad tu 
správnou písničku nebo multimediální obsah pomocí dotykových tlačítek. 

• Jednoduše řiďte svou zábavu: S volitelným doplňkem Dell Travel Remote Control i na dálku. 

SKUTEČNÁ SEBEPREZENTACE  
Technologie navržená pro váš životní a osobní styl.  

• Vypadá jako vy, cítí se jako vy:  Zvolte si z řady nových svěžích vzorů, barev a doplňků a 
zdůrazněte v notebooku svoji osobnost přesně podle vašich představ. 

• Tenký a elegantní design:  Užijte si notebook, který je podstatně menší, tenčí a lehčí než jeho 
předchůdci – až o 25% menší, lehčí a tenčí. 

JEDNODUŠE & CHYTŘE 
Rychlý a jednoduchý prodej a podpora podle vašich p odmínek  



Parametry Dell™ Inspiron 1525 
Procesory Intel® Core™ 2 Duo, Intel Pentium Dual-Core, Intel Celeron 

Čipset Intel® 965PM/ GM + ICH8 

Paměť Až 4 GB* dvoukanálové, 667 MHz, DDR2 SDRAM paměti 

Pevné disky Pevné disky SATA, kapacita disků 5400 ot./min. - 80GB*, 120GB*, 160GB*, 250GB*; kapacita 
disků 7200 ot./min. - 120GB*, 160GB* 

Optická mechanika DVD/CD-RW Combo, DVD+/-RW s možností zápisu Dual Layer DVD+R 

Grafika Integrovaný akcelerátor Intel Graphics Media X3100* 

Kamera a mikrofon(y) Volitelná integrovaná kamera s rozlišením 2,0 MP; digitální duální mikrofony 

Displej 15,4“ širokoúhlý displej XGA+ (1440x900) s technologií TrueLife™, 15,4“ širokoúhlý displej XGA 
(1280x800) s technologií TrueLife™ nebo 15,4“ širokoúhlý displej XGA (1280x800) 

Připojení Integrovaná LAN karta 10/100 a modem 56k, interní bezdrátová karta (802.11g, a/g nebo 
Wireless N) a volitelné Bluetooth® 

Mobilní širokopásmové 
připojení Mobilní integrovaná širokopásmová minikarta Dell Wireless 

Barvy/Vzory Více barev, povrchových úprav, svěží, nové vzory a doplňky 

Slot pro pam ěťové 
karty 

Čtečka paměťových karet 8v1 podporující formáty Memory Stick, SD, SDIO, SDHC, SDHD, MS, 
MS Pro, MMC a Xd 

I/O Porty 
4x USB 2.0, HDMI, VGA, IEEE 1394a, RJ11, RJ45, 2x sluchátka, 1x mikrofon, 1x slot 
ExpressCard 54 mm, 3 sloty pro kartu MiniCard, uživatelský infračervený senzor, S-Video 
(podpora S/PDIF přes adaptér) 

Operační systém Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows Vista® Home Premium a 
Microsoft ® Windows Vista® Ultimate 

Baterie 4-článková Li-Ion baterie 28 Wh, volitelná 6-článková Li-Ion baterie 56 Wh nebo volitelná 9-
článková Li-Ion baterie 85 Wh 

Rozměry výška: 25,4 mm – 37,8 mm / šířka: 357 mm / hloubka: 256 mm 

Hmotnost Základní hmotnost od 2,7 kg* 

Záruka standardní omezená záruka 1 rok* s možností prodloužení až na 4 roky 

Důležité informace pro Inspiron 1525 

*Cenová politika spole čnosti Dell:  Ceny, specifikace, dostupnost a podmínky nabídek se mohou bez oznámení měnit. Daně, poplatky, přepravné, manipulační a skladovací 
poplatky se účtují samostatně a mohou se měnit. Společnost Dell neodpovídá za cenové a jiné chyby a vyhrazuje si právo zrušit objednávky, které jsou důsledkem těchto chyb. 

*Sdílená pam ěť: Podle velikosti operační paměti a dalších faktorů může být pro podporu grafiky vyhrazeno významné množství paměti. 

*Sdílení opera ční pam ěti pro grafiku:  Podle velikosti operační paměti a dalších faktorů může být pro podporu grafiky vyhrazeno významné množství paměti. 

*Pevné disky: GB u pevných disků znamená 1 miliardu bytů a TB znamená 1 bilión bytů; skutečná volná kapacita bude nižší a bude záviset na objemu již uložených dat a na 
operačním prostředí. 

*4 GB pam ěti:  Celkové množství dostupné paměti bude menší než 4 GB. Přesné množství závisí na aktuální konfiguraci systému. 

*Blu-ray Disc™:  Přehrávání Blu-ray disků mohou omezit uživatelské faktory a další okolnosti, stejně jako u jiných optických zařízení. K přehrání určitého obsahu v nejvyšší kvalitě 
může být vyžadován HDMI kompatibilní televizor. 

*Přibližná základní hmotnost:  Přibližná základní hmotnost 2,7 kg modelu Inspiron 1525 platí pro variantu s 15,4“ WXGA LCD, integrovanou grafikou, CD-RW/DVD a 4-článkovou 
baterií. Hmotnost se může lišit podle konfigurace a výrobních změn. 

*Omezené záruky spole čnosti Dell:  Žádosti o kopii našich záruk zasílejte na adresu Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 nebo navštivte 
stránku www.dell.com/warranty. 

*Mobilní širokopásmové p řipojení:  Je třeba mít předplacenou službu mobilních operátorů. Aktuální konektivita závisí na oblasti pokrytí vašeho poskytovatele bezdrátových 
služeb a může být ovlivněna vybavením, topografií, sílou signálu, přírodními překážkami a dalšími faktory. Uvnitř budov se může kvalita služby podstatně lišit. Společnost Dell 
negarantuje pokrytí. 

*Hotspoty:  Místa s možností bezdrátového připojení. V některých oblastech je přístup zpoplatněn. 
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