
Notebook Studio XPS 16

Zájem o detail, jednoduše fascinující

Výrazný vzhled a výkon NOVÉHO Studia XPS 16 
zaručuje, že se každý za Vaším multimediálním 
notebookem otočí. Od zdůraznění pravou kůži k 
téměř bezešvému designu: vzhled je formován 
elegancí. A s ultra širokoúhlým displejem o veli-
kosti 16“ se Vaše filmy, videa a fotografie probudí 
k životu v brilantních barvách a detailech.

Úplně podle Vašeho vkusu

Vzhled Studia XPSTM 16 je formován nekompro-
misním zájmem o detail a drobnou rafinovaností.

Prémiový balíček
Design Studia XPS 16 je svědkem promyšlené 
rafinovanosti. Styl, jenž se projevuje v černém 
lesklém obsidiánovém povrchu. Jako i v prvcích 
z pravé kůže, hliníkovém zvýraznění a krytu ze 
slitiny hořčíku. Každý detail Studia XPS 16 Vás 
zahrne elegancí.



Výjimečný HD výkon

Hýčkejte své smysly Studiem XPS 16. Vychutnávejte si realistické detaily 
HD filmů, videí a obrázků až po audio ve filmové kvalitě.

Optimální filmy a videa
Notebook Studio XPS 16 je koncipován tak, aby poskytoval důrazný 
multimediální zážitek v plném HD rozlišení 1080 pixelů na RGB LED 
displeji (volitelné). Běžné DVD se konvertují na plné rozlišení a zobrazí v 
neuvěřitelné kvalitě. Vaše oblíbené filmy působí mnohem lepším dojmem, 
než kdykoliv předtím. Nebo si vychutnejte veškerou čistotu HD zobrazení 
s rozlišením 1080 pixelů s volitelným diskem Blu-ray DiscTM .

Ultra širokoúhlý HD displej
Unikněte šedé realitě s ultra širokoúhlým displejem Studia XPS 16 o 
velikosti 16“. Displej je optimalizován pro filmy v poměru 16:9 a s reakční 
dobou 8 ms poskytuje velmi ostrý, čistý obraz pro videa a hry s rychlými 
akcemi. Volitelná RGB LED technologie nabízí 100 % barevného spekt-
ra pro realistické, živé barvy. Pozorovací úhel 130 stupňů zjednodušuje 
vychutnávání zábavy s rodinou a přáteli.

Jednoduše osvětlený
U Studia XPS 16 jsou všechny důležité funkce osvětleny. 
Klávesnici a tlačítka touchpadu s podsvícením lze bez 
problémů používat přes den i v noci. Ke kontrole stavu 
nabití akumulátoru stačí jeden pohled na ukazatel na 
závěsu. Při aktivaci rovněž svítí kapacitní multimediální 
tlačítka.

Jasně a klasicky
Studio XPS 16 je v každém ohledu založeno na eleganci. 
Pohled se obrací na téměř bezešvý design a výrazný 
širokoúhlý displej. Přes tvarovaný touchpad až po pří-
jemný vzhled uživatelem definovaných vstupů a výstupů 
poskytuje Studio XPS 16 kvalitu a rafinovanost.

Grandiózní grafika
Prostřednictvím výkonné grafické karty ATITM Studio XPS 16 nabízí realistickou zábavu. A bez problémů 
se provedou i graficky náročné aplikace. Nekomplikovaným způsobem můžete vytvořit digitální obsah 
– nebo si udělat pohodlí a vychutnat si jej v neuvěřitelné věrnosti s realitou. 

Zvuk ve filmové kvalitě
Studio XPS 16 nabízí pomocí prémiových reproduktorů s integrovaným subwooferem a 5.1 výstupy Dolby® 
Digital téměř neuvěřitelnou kvalitu zvuku.



Neomezená zábava

Studio XPS 16 poskytuje optimální mul-
timediální výkon v přenosném výkonném 
balíčku.

To umí uvést do pohybu
S výchozí hmotností od 2,91 kg nabízí 
Studio XPS 16 zábavu prakticky na ja-
kémkoliv místě. K dispozici máte připojení, 
které potřebujete: od WiFi a od volitelného 
Bluetooth® až ke gigabitovému ethernetu a 
volitelnému širokopásmovému připojení1.

Trvalé elektrické napájení
Osvětlený ukazatel stavu nabití akumulá-
toru Vás průběžně informuje o aktuálním 
stavu akumulátoru.

Osobní komunikace 
Studio XPS 16 nabízí integrovanou webovou kameru a mikrofony v duální sadě, takže můžete bez problé-
mů zůstat ve spojení s přáteli a komunikovat s online komunitou.

Bezstarostná ochrana Vašich dat
Žádné problémy kvůli zapomenutým heslům. Pomocí bezpečnostního softwaru s rozeznáváním obličeje se 
po rychlém naskenování obličeje přihlásíte na Váš přenosný počítač. Software může notebook automatic-
ky zablokovat, když se od přístroje vzdálíte a opět jej odblokuje po Vašem návratu.

Můžete být neustále v klidu

Vynikající servis patří ke každému TM výrobku Dell Studio XPS. Technici XPS společnosti Dell absolvují 
intenzivní školení na výrobky XPS. Na volání pro podporu se zpravidla odpovídá během dvou minut. Rov-
něž exkluzivní: spolehlivá aktuální ochrana před viry a spyware, rok servisu Dell DataSafe Online Backup 
a podpora nepřetržitě 24 hodin denněTM. Zkrátka a dobře: prvotřídní uživatelská přívětivost a prvotřídní 
podpora pro prvotřídní výrobek.

Dell Support Center
Pomocí automatizovaných procesů oprav pro často se vyskytující problémy pomáhá centrum podpory 
udržovat Váš systém vždy aktuální a efektivní.



Technická data:

Procesory

Intel® CoreTM 2 Duo P8400 (2,2 GHz/1066 MHz FSB/3M L2-Cache)
Intel® CoreTM 2 Duo P8600 (2,4 GHz/1066 MHz FSB/3M L2-Cache)
Intel® CoreTM 2 Duo P9400 (2,53 GHz/1066 MHz FSB/6M L2-Cache)
Intel® CoreTM 2 Duo P9600 (2,8 GHz/1066 MHz FSB/6M L2-Cache)

Operační systém

Originální Windows Vista® Ultimate x64 Edition
Originální Windows Vista® Home Premium x64 Edition

Operační paměť

Až 8 GB DDR3 SDRAM s taktovací frekvencí 1067 MHz

Čipová sada

Intel® PM45 s Centrino® 2

Grafická karta

ATI Mobility RADEON HD 3670-512MB

LCD displej

HD WLED LCD displej s vysokým leskem o velikosti 16“(720 pixelů)
Plný HD RGB LED LCD displej s vysokým leskem o velikosti 16“ (1080 pixelů)

Audio a reproduktory

Integrované stereo reproduktory se subwooferem s výkonem 7 W

Pevné disky

Kapacita pevného disku až 500 GB s otáčkami 5400 1/min
Kapacita pevného disku až 320 GB s otáčkami 7200 1/min
Pevný disk Solid State s velikostí až 128 GB

Optické mechaniky

Mechanika DVD+/-RW 8X s automatickým vtažením
Kombinovaná mechanika Blu-ray Disc 4X s automatickým vtažením (DVD/CD+/-RW + čtečka BD)

Výkon

6-článkový akumulátor
6-článkový a 9-článkový akumulátor

Kamera, mikrofony

Integrovaná webová kamera s 2,0 megapixely
Dva digitální mikrofony



Wireless

Možnosti Wi-Fi:
Bezdrátová mini karta Dell 1505 Wireless N
Bezdrátová mini karta Intel® 5100 Wireless-N poloviční výšky
Bezdrátová mini karta Intel® 5300 Wireless-N poloviční výšky
Mobilní širokopásmové 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), standardní

Vstupy a výstupy, sloty, kryt

Přístupné zvenčí
(2) konektory kompatibilní s USB 2.0
(1) konektory 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: 384,9 mm
Výška: 24,1 mm přední strana / 33,95 mm zadní 
strana
Hloubka: 254,6 mm
Hmotnost: od 2,91 kg3(WLED displej o velikosti 
16“, 6-článkový akumulátor) 
Hmotnost je závislá na konfiguraci a rozdílech pod-
míněných výrobou.


