
Latest  Features  
Now Standard  
2.0 MP webcam and 
Fingerprint Reader 

No Hotspot*, 
No Problem – 
Integrated Mobile 
Broadband* Options 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zcela nový design, výkon a konektivita - 
přizpůsoben vašim potřebám 

 

 
 

ELEGANTNÍ, POUTAVÝ DESIGN  
• Založen na osvědčeném návrhu 
• Nejtenčí a nejstylovější 15,4“ notebook od společnosti Dell 
• Prvotřídní materiály: slitiny magnézia, broušený hliník, černý chróm 
• Základní hmotnost od 2,62 kg* a tloušťka od 23,7 mm* 
• K dispozici v několika prémiových barvách 
• Optická mechanika do slotu a kapacitní 

multimediální tlačítka 
Připraven pro 
Blu-ray Disc TM 
Volitelná mechanika 
Blu-ray DiscTM do slotu 

 
 

NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE & INOVATIVNÍ PRVKY 
• Všechny typy 15,4“ širokoúhlých displejů s vysokým rozlišením - WXGA, 

WXGA+, WSXGA+ 
(typy WXGA+ a WSXGA budou v prodeji později po uvedení- RTS) 

• Výkonná grafika s kapacitou až 256 MB video paměti 
• Volitelná mechanika Blu-ray Disc™ 

 

KOMPLEXNÍ BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ 
• Nejnovější bezdrátové technologie, 

volitelné Bluetooth® 

 

Nemáte hotspot*? 
Žádný problém 
s možností integrovaného 
širokopásmového připojení 

• Výjimečný detektor bezdrátových sítí Dell Wi-Fi Catcher: 
Nejjednodušší způsob nalezení sítě 

• Interní mobilní širokopásmové* bezdrátové karty: Nic nemusíte rušit, nic 
nezapomenete, nic nezmeškáte 

• Technologie několika zabudovaných antén pro minimum hluchých 
míst a lepší bezdrátový příjem 

 

 

VÝJIMEČNÁ SADA DOPL ŇKŮ 
• Standardní integrovaná kamera pro posílání 

video zpráv 
• Standardní čtečka otisků prstů 
• Standardní dva konektory pro sluchátka 
• Sluchátka s funkcí oddělení šumu 
• Slot pro paměťové karty a dálkové ovládání 

Nejnov ější prvky 
nyní standardem  
Kamera 2,0 MP 
a čtečka otisků prstů 

• Technologie MediaDirect pro snadný a rychlý přístup k vašemu 
oblíbenému obsahu 

• HDMI výstup 



Parametry Dell™ XPS M1530 
 

Displej 
15.4” WXGA s technologií TrueLife™ (CCFL, 220 nt) 
15.4” WXGA+ s technologií TrueLife™ (CCFL, 250 nt) – POST RTS 
15.4” WXGA+ s technologií TrueLife™ (CCFL, 200 nt) – POST RTS 

Procesory Dvoujádrový - Intel® CoreTM 2 Duo (Merom) 
Kvalifikovaný po RTS:  Penryn (Intel® CoreTM 2 Duo 800 MHz) 

Paměť 1-4 GB* dvoukanálové paměti 667MHz DDR2 

Grafika* 
NVIDIA®GeForce® 8400M GS se 128MB dedikované grafické paměti DDR3* 
NVIDIA®GeForce® 8400M GS s 256MB dedikované grafické paměti DDR3* 

Pevné disky 
Pevný disk 120, 160, 250 & 320  GB* 5400 ot./min. 
Pevný disk 120, 160, 200 & 250  GB* (Post RTS) (očekávaná dostupnost) 7200 ot./min. 
64 GB* pevný disk bez pohyblivých součástí 

Optické mechaniky 
Slot pro optickou mechaniku 12,7 mm 
DVD+/-RW 
Mechanika Blu-ray Disc™ 

Porty VGA, 3x USB 2.0, RJ45 (Ethernet) / externí modem, 2x stereo vstup, 2x výstup sluchátka/reproduktory, dva digitální 
mikrofony, IEEE 1394a, S-Video, HDMI, čtečka karet 8v1, uživatelský infračervený senzor 

Multimediální možnosti Dell MediaDirect 3.3 

Nízkoprofilová kapacitní tlačítka pro ovládání médií 

Napájení 6-článková baterie 56 Wh nebo 9-článková baterie 85 Wh 
90 W A/C adaptér třídy D 

Rozměry 
Šířka: 35,7 cm 
Výška: 2,37cm – 3,51cm; stolová výška: 3.92cm – 3,96cm 
Hloubka: 26,3cm 

Hmotnost 
Základní hmotnost od 2,62 kg s 6-článkovou baterií 
Základní hmotnost od 2.80kg s 9-článkovou baterií 

Kamera Standardní 2,0 MP kamera s duálními digitálními mikrofony 

PCMCIA 1x slot  Express Card 54mm 

Komunikace Integrovaná LAN karta 10/100, 802.11 a/b/g/Draft-n, BT, WWAN, (UWB po RTS) 

Sloty pro paměťové 
karty 

3x slot pro minikarty 

 
Důležité informace pro Dell™ XPS M1330 

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

*  Mobilní širokopásmové připojení: Je třeba mít předplacenou službu Sprint, Verizon Wireless nebo AT&T. Aktuální konektivita závisí na 
oblasti pokrytí vašeho poskytovatele bezdrátových služeb a může být ovlivněna dalšími faktory jako topografií a sílou signálu. 
Společnost Dell negarantuje pokrytí. Budou požadovány další poplatky. 

*  Hmotnost se 6 články: Uvedená hmotnost platí pro WXGA+ CCFL LCD a 6-článkovou Li-Ion baterii. Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci 
a výrobní variabilitě. 

*  Hmotnost s 9 články: Uvedená hmotnost platí pro WXGA+ CCFL LCD a 9-článkovou Li-Ion baterii. Hmotnost se liší v závislosti na konfiguraci a 
výrobní variabilitě. 

*  Rozměry: Tloušťka notebooku se pohybuje v rozmezí 2,3 – 3,6 cm. 

*  Systémy s 4 GB paměti nebo více: Celkové množství dostupné paměti bude menší v závislosti na aktuální konfiguraci systému. 

*  Operační paměť a grafika: 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. 
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