
ZÍSKEJTE VÍCE – BUĎTE BEZPEČNĚJŠÍ – UDĚLEJTE VÍCE 

VYTVOŘENO PRO MALÉ FIRMY 
Notebooky Vostro nové generace jsou navrženy speciálně tak, aby 
vyhovovaly jedinečným potřebám a nárokům malých firem a nabízejí 
nejmodernější technologie zajišťující zvýšenou produktivitu, mobilitu 
a ochranu dat jako nikdy předtím – malé firmy tak získají plnější a 
bohatší zážitek z mobilní výpočetní techniky.   

VÍCE FUNKCÍ A SLUŽEB
POTŘEBNÝCH PRO MALÉ FIRMY 
Díky dosud největšímu výběru máte možnost koupit přesně to, co ve svém notebooku pro 
malou firmu potřebujete. Můžete si vybrat z možností, které jsou pro vás nejlepší a které odpovídají 
vašemu rozpočtu. Vyberte si 13,3palcový Vostro 1320 kvůli je kompaktní velikosti, nízké hmotnosti a zážitku z videa 
na světové úrovni, 15,4palcový Vostro 1520 pro dlouhou životnost jeho baterie a širokou škálu možností konektivity nebo 17palcový 
Vostro 1720 kvůli jeho možnostem výkonu světové třídy a širokoúhlému displeji Dell Premium pro velký živý obraz.

A díky široké paletě dostupných služeb nabízených k výběru si můžete vytvořit nabídku, která bude odpovídat vašim potřebám včetně: 

• Možnosti Dell On-Site Service (Servis na pracovišti), která vám může pomoci rychle uvést váš nový notebook Vostro do provo-
zu.

• Prodloužené životnosti baterie1, která vám nabízí flexibilitu prodloužení doby platnosti záruky vztahující se na baterii vašeho 
notebooku po zbytek doby Omezené záruky na hardware2 vašeho notebooku až na dobu tří let a nabízí výměnu baterie 
v průběhu prodloužené doby v případě selhání vaší původní baterie. 

• CompleteCareTM Accidental Damane Service3 (servis v případě nehody CompleteCare), která nabízí podporu, kterou potřebu-
jete v případě nehody s vašim notebookem Vostro. 

OCHRANA DAT SVĚTOVÉ TŘÍDY V NOTEBOOKU PRO MALÉ FIRMY 
Vaše data jsou pro vaše podnikání klíčová. Notebooky Vostro vám pomáhají s nimi zacházet odpovídajícím způsobem s pomocí po-
kročilých víceúrovňových možností zabezpečení s jednouchým použitím a trvanlivému hardwaru.

• Chraňte přístup ke svému notebooku: Chraňte svá tajemství před slídivýma očima zabráněním vstupu neoprávněných uživatelů 
k souborům a datům ve vašem systému s pomocí zabudované čtečky otisků prstů. 

• Chraňte data ve vašem notebooku: Chraňte svá data s pomocí šifrovaných pevných disků4 a trvanlivého hardwaru jako jsou 
disky SSD, pevné disky se senzorem volného pádu, posílené základny z hořčíkové slitiny a klávesnice s ochranou proti polití. 

• Chraňte připojení k vaší síti: Ověřujte váš notebook v síti pro šifrování a bezpečné sdílení souborů uložených na serveru s po-
mocí technologie Trusted Platform ModuleTM (TPM).

• Pomáhejte chránit informace, designové plány a finanční záznamy vašich zákazníků: Zaregistrujte se k odběru dostupných 
služeb jako jsou Dell ProSupport5, Hard Drive Data Recovery (obnova dat pevného disku), Certified Data Destruction (Certifi-
kované zničení dat), Laptop Tracking and Recovery (Sledování a vrácení notebooku) a Remote Data Delete (Vymazání dat na 
dálku) a online zálohování DataSafeTM. 

DÍKY NOTEBOOKŮM VOSTRO LZE JEDNODUŠEJI A RYCHLEJI DOSÁHNOUT VÍCE 

V bistru, při čekání na letadlo či v zasedací místnosti vašeho zákazníka si užívejte svobodu možnosti brát si kancelář s sebo u kamkoliv. 
Notebooky Vostro vám dávají volnost díky rychlému bezdrátovému připojení a dlouhé životnosti baterie. Spolupracujte napříč měs-
tem či přes celou zeměkouli díky volitelné zabudované webové kameře a aplikaci Dell Video Chat6. A díky výkonnostním možnostem 
včetně procesorů Intel® CoreTM2 Duo a grafické kartě NVIDIA® GeForceTM je váš notebook Vostro kdykoliv připraven na splnění jaké-
hokoliv úkolu. 

NOTEBOOKY DELLTM 
VOSTROTM 
1320, 1520, 1720

Dell doporučuje Windows Vista® Business



FUNKCE VOSTRO 1320 VOSTRO 1520 VOSTRO1720

Procesor Intel® CoreTM2 Duo Mobile nebo Celeron® Intel Core 2 Duo Mobile nebo Celeron Intel Core 2 Duo Mobile nebo Celeron

Operační systém 
originální Windows Vista® nebo Windows® XP Professional 
díky službě downgradu Windows Vista

originální Windows Vista nebo Windows XP Professional 
díky službě downgradu Windows Vista

originální Windows Vista nebo Windows XP Professional 
díky službě downgradu Windows Vista

Čipová sada čipová sada Mobile Intel® 45 Express čipová sada Mobile Intel 45 Express čipová sada Mobile Intel 45 Express

Velikost (v x d x h)
mm: 23,8(vpředu)/37,2(vzadu) x 317 x 243,2

palce: 9(vpředu)/1,46(vzadu) x 12,48 x 9,57

mm: 26,2(vpředu)/38(vzadu) x 357 x 258

palce: 14,05 x 10,15 x 1(vpředu)/1,5(vzadu) 

mm: 29(vpředu)/40,5(vzadu) x 393 x 286

palce: 1,1(vpředu)/1,59(vzadu) x 15,47 x 11,25

Hmotnost8 Hmotnost od 4,1 libry/1,86 kg s 4článkovou baterií 
a bez optického disku

Hmotnost od 5,38 libry/2,4 kg s 4článkovou baterií Hmotnost od 6,8 libry/3,1 kg s 6článkovou baterií 

Displej
13,3palcový s antireflexní úpravou WXGA s technologií 
TrueLifeTM

15,4palcový LED WXGA s antireflexní úpravou, prvotřídní 
širokoúhlá obrazovka WXGA+ s antireflexní úpravou nebo 
prvotřídní širokoúhlá obrazovka WXGA+ s technologií 
TrueLifeTM

17palcový WXGA+ s antireflexní úpravou nebo prvotřídní 
širokoúhlá obrazovka WUXGA UltraSharpTM s technologií 
TrueLifeTM

Grafika9 
Mobile Intel® GMA X4500MHD nebo NVIDIA® GeForce 
9300M 256MB

Mobile Intel GMA X4500MHD nebo NVIDIA GeForce 
9300M 256MB

Mobile Intel GMA X4500MHD nebo NVIDIA GeForce 
9600M GS 256MB

Paměť9, 10 paměť dual channel DDR2, 800 MHz, dva sloty až 8 GB paměť dual channel DDR2, 800 MHz, dva sloty až 8 GB
paměť dual channel DDR2, 800 MHz, dva sloty až 
8 GB

Baterie 4-, 6-, 9článková lithium-iontová 4-, 6-, 9článková lithium-iontová 6-, 8článková lithium-iontová

Síťový adaptér
65Wattový, 90Wattový tenký (zákaznický balíček), 
65Wattový tenký, Auto/Letecký/SP cestovní

90Wattový, 90Wattový tenký (zákaznický balíček), 
65Wattový tenký, Auto/Letecký/SP cestovní

90Wattový, 90Wattový tenký (zákaznický balíček)

Primární úložiště11

• 128GB disk SSD Mobility

• až 320GB pevný disk s čidlem volného pádu a 
rychlostí 7 200 ot./min.

• až 250GB pevný disk s čidlem volného pádu a 
rychlostí 7 200 ot./min.

• až 160GB s rychlostí 5 400 ot./min. 

• 128GB disk SSD Mobility

• až 320GB pevný disk s čidlem volného pádu a 
rychlostí 7 200 ot./min.

• až 250GB pevný disk s čidlem volného pádu a 
rychlostí 7 200 ot./min.

• až 160GB s rychlostí 5 400 ot./min. 

• 128GB disk SSD Mobility

• až 320GB pevný disk s čidlem volného pádu a 
rychlostí 7 200 ot./min.

• až 250GB pevný disk s čidlem volného pádu a 
rychlostí 7 200 ot./min.

• až 160GB s rychlostí 5 400 ot./min. 

Optické disky 
Pevně zabudovaná optická mechanika se zasouvacím me-
chanizmem: 8X DVD+/-RW, Blue-RayTM Disc (BD/DVD/
CD čtení, zápis) nebo bez optického cestovního modulu

Pevně zabudovaná optická mechanika se zasouvacím 
mechanizmem: 8X DVD+/-RW, Blue-Ray Disc (BD/DVD/
CD čtení, zápis) 

Pevně zabudovaná optická mechanika se zasouvacím 
mechanizmem: 8X DVD+/-RW, Blue-RayT Disc (BD/
DVD/CD čtení, zápis) 

Klávesnice klávesnice s ochranou proti polití v plné velikosti klávesnice s ochranou proti polití v plné velikosti
klávesnice s ochranou proti polití v plné velikosti s numeric-
kou klávesnicí

Konektivita 

• bezdrátová LAN – 802.11a/g/n

• Bluetooth® - Dell Wireless 355 Bluetooth 2.0 (volitel-
ná)

• síťový standard zabudovaný kabelový – gigabitový 
Ethernet; externí USB modem (volitelný) 

• WWAN11 – Dell Wireless 5530 (třípásmová HSDPA 
7.2/HSUPA 2.0) (volitelné)

• bezdrátová LAN – 802.11a/g/n

• Bluetooth® - Dell Wireless 355 Bluetooth 2.0 (volitel-
ná)

• síťový standard zabudovaný kabelový – gigabitový 
Ethernet; externí USB modem (volitelný) 

• bezdrátová LAN – 802.11a/g/n

• Bluetooth® - Dell Wireless 355 Bluetooth 2.0 (volitel-
ná)

• síťový standard zabudovaný kabelový – gigabitový 
Ethernet; externí USB modem (volitelný) 

Multimédia
2 reproduktory

Zabudovaná 1,3MP kamera s digitálním mikrofonem (voli-
telný), software Dell Webcam Central a Dell Video Chat

2 reproduktory

Zabudovaná 1,3MP kamera s digitálním mikrofonem (voli-
telný), software Dell Webcam Central a Dell Video Chat

2 reproduktory

Zabudovaná 1,3MP kamera s digitálním mikrofonem (voli-
telný), software Dell Webcam Central a Dell Video Chat

Porty a sloty
USB 2.0 (x4), 1394, VGA, RJ-45, audio, napájení, výstup 
pro sluchátka/reproduktory, čtečka karet 8 v 1, 54mm 
ExpressCard

USB 2.0 (x4), 1394, VGA, RJ-45, audio, napájení, výstup 
pro sluchátka/reproduktory, čtečka karet 8 v 1, 54mm 
ExpressCard

USB 2.0 (x6), 1394, VGA, RJ-45, audio, napájení, výstup 
pro sluchátka/reproduktory, čtečka karet 8 v 1, 54mm 
ExpressCard

Zabezpečení 

Volitelné balíčky:

• čtečka otisku prstů se softwarem DigitalPersona®

• 250GB pevný disk4 šifrovaný s pomocí softwaru  
Wave®

• čtečka otisku prstů, modul Trusted Platform Module4 
(TPM) 1.2 a pevný disk4 šifrovaný s pomocí softwaru  
Wave®

Volitelné balíčky:

• čtečka otisku prstů se softwarem DigitalPersona

• 250GB pevný disk4 šifrovaný s pomocí softwaru  
Wave®

• čtečka otisku prstů, modul Trusted Platform Module4 
(TPM) 1.2 a 250GB pevný disk4 šifrovaný s pomocí 
softwaru  Wave®

Volitelné balíčky:

• čtečka otisku prstů se softwarem DigitalPersona

• 250GB pevný disk4 šifrovaný s pomocí softwaru  
Wave®

• čtečka otisku prstů, modul Trusted Platform Module4 
(TPM) 1.2 a 250GB pevný disk4 šifrovaný s pomocí 
softwaru  Wave®

1 Podmínky poskytování servisu najdete na stránce http://www.dell.com/servicecontracts.
2 O kopii omezené záruky na hardware můžete písemně požádat na adrese Dell USA LP, k rukám Záruční oddělení, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 nebo ji 

naleznete na stránce www.dell.com/warranty.
3 Služba CompleteCare se nevztahuje na krádež, ztrátu a poškození v důsledku požáru, záplav či jiných zásahů přírody nebo úmyslné poškození. Zákazník může být 

požádán, aby jednotku vrátil společnosti Dell. Pro veškeré podrobnosti navštivte stránku www.dell.com/servicecontracts.
4 Není k dispozici ve všech regionech.
5 Dostupnost a podmínky Servisu Dell se liší dle regionů. Pro podrobnější informace navštivte stránku www.dell.com/servicedescriptions. 6 Není k dispozici ve všech regio-

nech. Dell Video Chat nemusí v některých zemích fungovat v důsledku specifických zákonných omezení země a/nebo omezením architektury sítě určitých poskytovatelů 
služeb. 

7 Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a výrobních variantách.
8 Významná část systémové paměti může být využita na podporu grafiky, a to v závislosti na velikosti systémové paměti a dalších faktorech.
9 Pro podporu 4GB a větší systémové paměti se vyžaduje 64bitový operační systém. 
10 GB znamená 1 miliardu bytů a TB znamená 1 bilion bytů; skutečná kapacita se liší v závislosti na předem nahraném materiálu a provozním prostředí, a bude tedy menší. 

ZAČNETE NA STRÁNCE DELL.COM/Vostro 


