Zcela nový design, výkon a konektivita

POUTAVÝ, DOKONALÝ DESIGN
• Výpověď celkového designu - od prvotřídních materiálů, povrchových úprav a vzorů
k nádherným křivkám a liniím až k posledním trendům technologie elegance –
design se dotýká ztělesnění prvotřídní kvality.
• Vyberte si ze 3 prémiových barev - smokingové
Ultratenký
černi, perlově bílé, půlnoční modré a karmínově
s tloušťkou
červené přesně podle vašich představ.
již od 2,21 cm

Základní hmotnost
již od 1,79 kg*

ÚŽASNĚ MALÝ
• M1330 je super tenký s tloušťkou již od 2,21 cm
• Pečlivým designem a zpracováním se M1330 dostal těsně pod 1,79 kg, čímž se stal
jedním z nejlehčích 13“ notebooků na trhu – je skutečně mobilní

PRVENSTVÍ V BEZDRÁTOVÉM PŘIPOJENÍ

Nemáte hotspot*?
Žádný problém

• S integrovanými anténami a kartou Mobile Broadband
buďte online a užívejte si rychlosti širokopásmového
s možností integrovaného
připojení, kdekoliv v mobilní síti.
širokopásmového připojení
• Připojte své periferie - tiskárnu, externí pevný disk,
myš nebo mobilní telefon pomocí Bluetooth a
bezdrátového USB.
• Prostřednictvím výjimečného detektoru bezdrátových sítí Dell Wi-Fi Catcher™
naleznete bezdrátovou síť* bez nutnosti zapnutí notebooku nebo spuštění systému.

NEPŘEKONATELNÉ VYBAVENÍ
• Volitelný, energeticky úsporný WLED displej s vysokým rozlišením, využívající pole
32 bílých LED diod, je a až o 36% jasnější než displeje předchozí generace (300
proti 200 nt).
• Ovládejte mediální obsah tlačítky nebo dálkově
pomocí cestovního dálkového ovladače umístěného ve
Super jasný
slotu pro Express Card.
WLED displej 300 nit
• Poslouchejte se sluchátky, která odblokují utlumí
okolní hluk a k poslechu s přítelem využijte dva
konektory pro sluchátka.
• Diskutujte s jednoduchým vkládáním videa nebo si vytvořte své vlastní Vlogy
prostřednictvím integrované 2,0 MP kamery (CCFL displej) nebo 0,3 MP
kamery (WLED displej), diskrétně zabudované v horní části displeje.
• Pomocí biometrické čtečky otisků prstů zabezpečte přístup k počítači nebo citlivým
informacím biometrickým heslem – otiskem prstu.

Parametry Dell™ XPS M1330
Displej

13,3“ displej UltraSharp™ WXGA s technologií TrueLife™ (220 nt pro CCFL; 300 nt pro WLED displej)

Procesory

Intel® Core™ 2 Duo (až do 2,4GHz 800MHz)

Čipset

Intel® 965PM/ GM

Paměť

1-4 GB* dvoukanálové paměti DDR2 SDRAM až do 667 MHz

Pevné disky

disky SATA: 120, 160, 200, 250 GB*; pevný disk bez pohyblivých součástí (SSD) 64 GB

Optická mechanika

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

Grafika

Integrovaný akcelerátor Intel® Graphics Media 3100 nebo volitelný NVIDIA® GeForce™ Go 8400M GS se 128MB
dedikované grafické paměti DDR3

Připojení

Integrovaná LAN karta 10/100, integrovaná bezdrátová karta (802.11g, a/g nebo Wireless N) a volitelné Bluetooth®
nebo bezdrátové USB

Kamera

Volitelná integrovaná 2,0 MP kamera (pouze displeje CCFL) nebo kamera VGA (0,3 MP) (pouze displeje WLED)

Slot pro paměťové
karty

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

I/O Porty

2x USB 2.0, VGA, IEEE 1394a, RJ45, HDMI, 2x stereo vstup, 2x výstup sluchátka/reproduktory, dva digitální mikrofony,
2x slot Mini-Card Type IIIA, 1x slot ExpressCard (34/54 mm)

Operační systém

Microsoft® Windows Vista ™ Home Premium, Microsoft® Windows Vista ™ Business a Microsoft ® Windows
Vista™ Ultimate

Baterie

4-článková Li-Ion baterie 37 Wh nebo volitelná vysokokapacitní 9-článková Li-Ion baterie 85 Wh

Hmotnost

S volitelným WLED displejem: (š x h x v) 31,8 x 23,8 x 2,21 až 3,38 cm
S CCFL displejem: (š x h x v) 31,8 x 23,8 x 2,46 až 3,63 cm

Weight

Základní hmotnost od 1.8 kg*

Záruka

1-letá záruka Premium XPS s možností prodloužení až na 4 roky

Zabezpečení

Port Kensington® MicroSaver®, volitelná čtečka otisků prstů

Důležité informace pro Dell™ XPS M1330
* Základní hmotnost: Základní hmotnost platí pro 13,3“ WLED displej, DVD vypalovací mechaniku do slotu a 4-článkovou baterii. Hmotnost
se liší v závislosti na konfiguraci a výrobní variabilitě.
* Pevné disky: GB u pevných disků znamená 1 miliardu bytů; skutečná volná kapacita bude nižší a bude záviset na objemu již uložených
dat a na operačním prostředí. Uživatelé operačního systému Windows Vista s nainstalovanou funkcí Dell Factory Image Restore budou
mít na disku vyhrazeno 10GB pro obnovu image.
* DVD+/ RW: Disky vypálené na této mechanice nemusí být kompatibilní s některými stávajícími přehrávači a mechanikami;
maximální kompatibilitu lze dosáhnout použitím médií DVD+R.
* Dvoukanálová paměť: vyžaduje dva paměťové moduly DIMM se stejnou kapacitou.
* Hotspoty: Místa s možností bezdrátového připojení. V některých oblastech je přístup zpoplatněn.
* 4 GB paměti: Celkové množství dostupné paměti bude menší než 4 GB. Přesné množství závisí na aktuální konfiguraci systému. Plné
využití 4 GB nebo větší paměti vyžaduje 64-bitový procesor nebo 64-bitový operační systém.
* Mobilní širokopásmové připojení: 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.
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