Notebook Studio XPS 13

Nadčasová krása
NOVÝ elegantní a štíhlý notebook Studio XPS 13 je koncipován tak, aby poskytoval optimální multimediální funkce, jež můžete využít na jakémkoliv místě a pohotově. Od zvýraznění pravou kůži k téměř bezešvému designu: každá faseta notebooku vyjadřuje eleganci a krásu. A displej o velikosti 13,3“ bez okrajů s
nadstandardní graﬁkou nechává mobilní zábavu, aby se probudila k životu.

Udělte si novou známku za styl
Zažijte mobilní využití počítače s drobnou raﬁnovaností.
Design notebooku Studio XPS 13 byl utvářen s nekompromisním zájmem o detail.
Prémiový balíček
Zaostření na detail tkví ve vysoce lesklém, obsidiánem
barveném povrchu, v prvcích z pravé kůže, v hliníkovém zvýraznění a v pouzdru ze slitiny hořčíku. Každý
detail notebooku Studio XPS 13 Vám poskytuje pocit,
že používáte skutečně exkluzivní výrobek.
Jednoduše svítící
Studio XPS 13 vrhá světlo na funkce, jež jsou skutečně
důležité. Klávesnici s podsvícením a tlačítka touchpadu
lze bez problémů používat přes den i v noci. Při aktivaci
rovněž svítí kapacitní multimediální tlačítka.

Jasně a klasicky
Série Studio XPS mobilního designového návrhu
je v každém z detailů koncipována nadstandardně. Pohled se obrací na kvalitní, autentické
materiály, jasné vedení linií a příjemný a velkorysý displej. Přes strukturovaný touchpad až po
skvělé přizpůsobení speciálně vyrobených vstupů
a výstupů vyjadřuje XPS 13 kvalitu a exkluzivitu.
Kvalita, jež se projevuje i pod povrchem, kde je
přes XPS chlazený kryt umístěn pomocí symetricky umístěných šroubů k pouzdru, jehož vzhled byl
inspirován designem z letecké dopravy. Řešení,
které je nejen esteticky příjemné, nýbrž i robustné. Ve středu pozornosti série Studio XPS 13 je
design a funkce – v každém ohledu.

Optimální výkon
Studio XPS 13 slučuje neuvěřitelně výkonné multimediální funkce do malého, dech beroucího výkonného balíčku. I když jste na cestách, můžete
si užívat nejnovější nabídku zábavy.
Grandiózní graﬁka
Volitelná graﬁcká karta NVIDIA® Hybrid SLI® slučuje výkonné graﬁcké
procesory (GPUs), pomocí kterých je docílen výrazný graﬁcký výkon a
vizuální efekty. Zažijete objemy HD, DVD ﬁlmy a hry s plynulými pohyby,
živými speciálními efekty a blízkostí k realitě ve ﬁlmové kvalitě. Hybrid
SLI minimalizuje i kompromis mezi výkonem notebooku a životností akumulátoru. Technologie přináší vyšší graﬁcký výkon, pokud jej potřebujete
a zvyšuje životnost akumulátoru, když jsou nižší nároky na graﬁku.
Optimalizované ﬁlmy a videa
Studio XPS 13 nabízí zábavu na širokoúhlém HD displeji. Připojte Váš
HD televizor pomocí HDMI konektoru a zažijte jedinečný pocit z domácího kina. Běžné DVD se konvertují na plné rozlišení a zobrazí v prorážející kvalitě. Vaše oblíbené ﬁlmy vypadají lépe, než kdykoliv předtím.
Nezaměnitelný displej
Multimediální displej o velikosti 13,3“ Studia XPS 13 nabízí jedinečné zrakové zážitky. Velmi ostré rozlišení
nechává barvy působit brilantně a realisticky. Pomocí pozorovacího úhlu až 100 stupňů můžete ﬁlmy a
fotograﬁe sledovat společně s rodinou a přáteli.
Kvalitní zvuk
Prémiové reproduktory Studia XPS 13 zaručují vynikající kvalitu zvuku. Nebo připojte Váš systém domácího kina pomocí konektoru HDMI a vychutnejte si 5.1 Dolby® Digital-Surround-Sound.

Zábava kolem dokola
Studio XPS 13 nabízí optimální multimediální výkon
ve štíhlém a lehkém obalu.
To umí uvést do pohybu
S výchozí hmotností od 2,2 kg bude se Studiem
XPS 13 úplně bez komplikací vychutnávat si zábavu prakticky kdekoliv. Můžete použít typy připojení,
které potřebujete: od WiFi a Bluetooth® (volitelné),
gigabitového ethernetu až k volitelnému mobilnímu
širokopásmovému připojení1.
Více zážitků
Pokud vyberete volbu pro delší dobu chodu baterie,
můžete si zábavu bezstarostně vychutnávat celé
hodiny. Ukazatel stavu nabití akumulátoru Vás
informuje o aktuálním stavu akumulátoru.
Osobní komunikace
Studio XPS 13 nabízí integrovanou webovou kameru a duální sadu mikrofonu, takže můžete zůstat ve
spojení s přáteli a komunikovat s online komunitou.
Bezstarostná ochrana Vašich dat
Žádné starosti kvůli zapomenutým heslům. Pomocí bezpečnostního softwaru s rozeznáváním obličeje se
po rychlém naskenování obličeje přihlásíte na Váš přenosný počítač. Software může notebook automaticky zablokovat, když se od přístroje vzdálíte a opět jej odblokuje po Vašem návratu.

Premium Support (prémiová podpora)
U výrobků Dell XPS je vynikající servis standardem. Techničtí pracovníci TM Dell XPS TM absolvují intenzivní školení na výrobky XPS. Na volání pro podporu se zpravidla odpovídá během dvou minut.
Rovněž exkluzivní: spolehlivá aktuální ochrana před viry a spyware, rok servisu Dell DataSafeTM Online
Backup a podpora nepřetržitě 24 hodin denně. Zkrátka a dobře: prvotřídní uživatelská přívětivost a prvotřídní podpora pro prvotřídní výrobek.
Dell Support Center
Pomocí automatizovaných procesů oprav pro často se vyskytující problémy je Váš systém udržován v
aktuálním stavu.

Technická data:
Procesory
Intel® CoreTM 2 Duo P9500 (2,53 GHz, 3 MB L2-Cache, 1067 MHz FSB)
Intel® CoreTM 2 Duo P8600 (2,4 GHz, 3 MB L2-Cache, 1067 MHz FSB)
Intel® CoreTM 2 Duo P8400 (2,2 GHz, 3 MB L2-Cache, 1067 MHz FSB)
Operační systém
Originální Windows Vista® Ultimate x64 Edition
Originální Windows Vista® Home Premium x64 Edition
Operační paměť
4 GB DDR3 SDRAM s taktovací frekvencí 1066 MHz
Čipová sada
NVIDIA® GeForce® MCP79MX
Graﬁcká karta
NVIDIA® GeForce® 9400M G
NVIDIA® GeForce® 9500M - 256 MB
LCD displej
Širokoúhlý WXGA CCFL LCD displej s vysokým leskem o velikosti 13,3“
Širokoúhlý WXGA CCFL LCD displej s vysokým leskem o velikosti 13,3“
Audio a reproduktory
Integrované stereo reproduktory s výkonem 4 W, 2 W pro každý kanál, dva kanály
Pevné disky
Až 500 GB u konﬁgurace s pevným diskem s otáčkami 5400 1/min
Až 320 GB u konﬁgurace s pevným diskem s otáčkami 7200 1/min
Až 128 GB u konﬁgurace s mechanikou Solid State
Optické mechaniky
Mechanika DVD+/-RW 8X s automatickým vtažením
Výkon
Li-Ion akumulátor se šesti články s kapacitou 56 Wh
Li-Ion akumulátor se šesti články s kapacitou 56 Wh a Li-Ion akumulátor s devíti články s kapacitou 85 Wh

Kamera
Integrovaná webová kamera s 2,0 megapixely (s CCFL displejem)
Integrovaná webová kamera s 2,0 megapixely (s WLED displejem)
Dva digitální mikrofony
Wireless
Možnosti Wi-Fi:
Bezdrátová mini karta Dell 1515 Wireless N
Možnosti pro širokopásmové mobilní připojení:
Bezdrátová mini karta Dell Wireless 5530 pro AT&TTM
Bezdrátová mini karta Dell Wireless 5720s pro SprintTM
Bezdrátová mini karta Dell Wireless 5720v pro VerizonTM
Možnosti Bluetooth:
Interní mini karta Bluetooth® (2.0)

Vstupy a výstupy, sloty, kryt
Přístupné zvenčí
(1) konektory kompatibilní s USB 2.0
(1) konektor kompatibilní s USB 2.0/ konektor
e-SATA s Powershare
15-pólový video konektor VGA
Konektor kompatibilní s IEEE 1394a
Integrovaný síťový konektor LAN 10/100/1000
(RJ45)
Expresní slot pro kartu, 54 mm
Port pro displej
Konektor HDMI
Konektor pro připojení síťového adaptéru
Konektory pro audio (dva výstupy, jeden vstup pro
mikrofon)
Čtecí zařízení karet 8 v 1

Rozměry a hmotnost
Šířka: 319 mm
Výška: 22,55 mm přední strana / 34,34 mm zadní
strana
Hloubka: 236,12 mm
Hmotnost: výchozí hmotnost od 2,2 kg3(displej
13,3“, 6-článkový akumulátor)
Hmotnost je závislá na konﬁguraci a rozdílech podmíněných výrobou.

