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Koniec z czekaniem.

Dell Latitude 14 z serii 7000

ProSupport Plus  
Szybkie rozwiązywanie 
problemów i pomoc 
techniczna zapewniająca 
ciągłość działalności.

Latitude 15 z serii 3000  
Niezbędne funkcje biznesowe i 
opcje zapewniające wydajność w 
rozwijających się firmach.

Zamów w firmie Dell lub u jednego z naszych Partnerów. Wybór należy do Ciebie. 
Informacje na temat sposobów zakupu można znaleźć na stronie 50.
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Informacje o tym i innych modelach serwerów można 
znaleźć na str. 26.
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Nowoczesne technologie.
Dynamiczna działalność.
Zobacz, jakie korzyści daje modernizacja. Komputery Dell z 

nowym systemem Windows 10 i procesorami Intel® oferują 

4-krotnie większą szybkość i o 50% mniej przestojów w 

porównaniu ze starszymi systemami.

Serwer PowerEdge T330  
Wydajny, łatwy w rozbudowie serwer 1-procesorowy w obudowie 
typu tower umożliwia szybszą obsługę aplikacji i przechowywanie 
większej ilości danych w zdalnym biurze lub oddziale firmy.

Nowości

Nowa rodzina Latitude
Notebooki Dell Latitude, opracowane z myślą o rozwijających się firmach, są smuklejsze 
i lżejsze, dzięki czemu zapewniają wyjątkową mobilność i elegancki wygląd, który zrobi 
wrażenie na każdym spotkaniu. Dzięki znakomitej pomocy technicznej, skutecznym 
zabezpieczeniom, łatwemu zarządzaniu i niezawodności praca z notebookiem Latitude 
jest zawsze solidna i bezpieczna.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności.

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Mądry wybór

Seria Dell Venue 7000
Nowatorska mobilna 
konstrukcja z wydajnymi 
funkcjami.

Seria Latitude 5000
Zapewnij produktywność 
pracownikom mobilnym 
dzięki smuklejszemu, 
lżejszemu notebookowi.

OptiPlex 7020 w obudowie 
mini tower Najlepsze w tej 
klasie zabezpieczenia oraz 
niezawodność i wydajność, 
jakich potrzebuje każda firma.

Znak Smart Selection towarzyszy naszym najlepszym, 

najpopularniejszym konfiguracjom, dostępnym w idealnej cenie i 

objętym pomocą techniczną firmy Dell. To najkorzystniejsze oferty 

firmy Dell w danej kategorii — mogą to być zarówno systemy 

podstawowe, jak i najbardziej zaawansowane.

Oferty z katalogu Smart Selection zostały opracowane na podstawie 

dogłębnej znajomości wymagań Klientów w taki sposób, aby już od 

chwili dostarczenia niezawodnie spełniały wszystkie oczekiwania.

Dodatkowo najlepsze w swojej klasie usługi w zakresie 

konfiguracji oraz logistyki ułatwiają sprawne wdrożenie środowiska 

informatycznego oraz zarządzanie nim.

* Konfiguracje oznaczone zielonym logo są wysyłane w ciągu jednego dnia roboczego (z wyjątkiem dni wolnych od pracy i weekendów). Dotyczy 
zamówień w całości opłaconych z góry lub zatwierdzonych płatności. Liczba dostępnych produktów jest ograniczona. Data dostawy NIE jest 
gwarantowana. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, koszty, szkody, opłaty ani wydatki spowodowane przez opóźnienia dostawy 
towarów. Oprogramowanie lub akcesoria mogą zostać wysłane oddzielnie i dotrzeć w późniejszym terminie albo opóźnić realizację zamówienia. 
Konfiguracje nieoznaczone tym logo podlegają standardowym warunkom dostawy. Więcej informacji można uzyskać u opiekuna klienta.
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Zyskaj proste zabezpieczenia i funkcje zarządzania oraz 

możliwość podłączania i synchronizacji szerokiej gamy 

akcesoriów. Różne modele w ramach całej oferty 

tabletów są dostępne z procesorami Intel® Atom™ lub 

Intel® Core™ i systemem Windows 8.1. Znajdź idealny 

tablet biznesowy na stronie Dell.pl

Cyfrowy świat 
w zasięgu.

Nowy Venue 10 Pro z serii 5000  
Tablet z ekranem 10” i systemem Windows 
— idealny do specjalistycznych zastosowań 
w biznesie. Najlepsze w swojej klasie funkcje 
zarządzania i zabezpieczeń oraz opcjonalna 
klawiatura i stacja dokująca.

* Stwierdzenie dotyczące jedynej kompletnej usługi pomocy technicznej jest oparte na analizie 
przeprowadzonej przez firmę Dell w październiku 2014 r.
Dostępność i warunki usług Dell ProSupport Plus różnią się w zależności od regionu.  
Zobacz Dell.com/servicecontracts/global.

Akcesoria
Zalecane akcesoria 
przetestowane pod kątem 
współpracy z tabletem Venue.

25,6 cm 
(10,1”)

Nowa technologia Intel® 
RealSense™ zmienia sposób 
obsługi urządzeń.
Umożliwia sterowanie za pomocą 
gestów, przechwytywanie i edycję 
3-D oraz nowatorską obróbkę 
zdjęć i filmów. Pierwszy w tablecie 
aparat fotograficzny z głębią 
nadaje nowy wymiar zdjęciom, 
umożliwiając wykonywanie 
pomiarów, zmianę ostrości i 
selektywne stosowanie filtrów.  
Z technologią Intel Inside®.

Venue 11 Pro z serii 7000  
Lekki tablet z ekranem 11” i 
systemem Windows zapewni Ci 
łączność ze wszystkim, co lubisz. 
Wyświetlacz Full HD i opcjonalna 
odczepiana klawiatura.

Nowy Venue 8 Pro z serii 5000  
Tablet z ekranem o przekątnej 8” 
i systemem Windows — idealny 
do indywidualnej obsługi i 
uruchamiania wyspecjalizowanych 
aplikacji biznesowych. Z najlepszymi 
w swojej klasie funkcjami 
zarządzania i zabezpieczeń.

Chroń swój 
tablet

Usługa ochrony przed 
przypadkowymi uszkodzeniami 
obejmuje awarie i pęknięcia ekranu 
LCD spowodowane upuszczeniem, 
upadkiem lub zalaniem. Usługa 
firmy Dell ochrony przed 
przypadkowymi uszkodzeniami nie 
wymaga opłat za rozwiązywanie 
kwalifikujących się problemów.

Przenośny głośnik Bluetooth 
firmy Dell — AD211  
Doskonały do prezentacji i jako 
zestaw głośnomówiący.

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod 
kątem obsługi urządzeń dotykowych, ma dobrze 
znany interfejs użytkownika oraz dodatkowe 
zalety związane z wydajnością, zabezpieczeniami i 
zgodnością. Zwiększ możliwości komputera dzięki 
nowemu systemowi Windows.

Podstawka do tabletu firmy Dell  
Podstawka z możliwością 
regulacji została zaprojektowana 
z myślą o niezawodnym i 
wygodnym korzystaniu z tabletu 
na biurku.

Klawiatura jest sprzedawana oddzielnie.  
Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. Aplikacje ze 
Sklepu Windows są sprzedawane oddzielnie. Dostępność i sposób 
korzystania z aplikacji mogą się różnić w zależności od rynku.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/.aspx?c=pl&s=pad&~ck=mn?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/servicessupport/completecare_select?c=pl&cs=&l=pl&s=gen?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Latitude 13 „2 w 1” z serii 7000
Urządzenie typu „2 w 1” z 
ekranem 13” zapewniające 
doskonałą wydajność i 
zabezpieczenia dla firm.

Inspiron 11 „2 w 1” z serii 3000 
Urządzenie „2 w 1” z ekranem 
11” — wydajność notebooka i 
wygoda tabletu w jednym.

Inspiron 15 „2 w 1” z serii 7000
Wydajne urządzenie typu 
„2 w 1” działające w czterech 
trybach, łączące notebook 
i duży, 15,6-calowy tablet w 
jednej stylowej obudowie.

29,4 cm 
(11,6”)

39,6 cm 
(15,6”)

33,8 cm 
(13,3”)

31,8 cm 
(12,5”)

Adapter złącza HDMI do VGA 
firmy Dell
Adapter umożliwia wyświetlanie 
obrazu na dowolnym monitorze 
lub projektorze VGA.

Plecak Dell Premier (M)
Bezpiecznie przechowuj 
akcesoria, tablet i notebook 
dzięki wygodnemu i 
pojemnemu plecakowi.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajności 

notebooka, czy też uniwersalności tabletu, nasze 

komputery „2 w 1” można łatwo dostosować do 

wymagań każdej firmy, aby obsługiwać niezliczone 

zastosowania za pomocą jednego urządzenia.

•  Niezawodna technologia: szybkość i produktywność dzięki 
najnowszym wydajnym procesorom Intel® i systemowi Windows 10.

•  Doskonała żywotność baterii: możesz dłużej pracować bez 
ładowania i wykonywać wszystkie zadania z dala od gniazdka 
elektrycznego.

•  Optymalna uniwersalność: możesz wygodnie aktualizować 
arkusze kalkulacyjne, edytować zdjęcia i udostępniać 
prezentacje, przełączając się między trybami notebooka, 
tabletu, namiotu i podstawki.

Najlepszy wybór to taki, 
którego nie trzeba dokonywać.

Nowy Latitude 12 „2 w 1” z serii 7000
12-calowe urządzenie „2 w 1” 
przeznaczone do codziennej pracy jest 
wykonane ze znakomitych materiałów 
i oferuje wydajność notebooka oraz 
elastyczność tabletu.

Akcesoria
Zalecane akcesoria 
przetestowane pod kątem 
współpracy z komputerami.

Przedstawione produkty są wyposażone 
w opcjonalny ekran dotykowy.

Latitude 11 „2 w 1” z serii 5000 
Mniejsze, lżejsze urządzenia z 
niezbędnymi funkcjami i pomocą 
techniczną klasy enterprise.

27,9 cm 
(11”)

Dostępność produktów może się 
różnić w poszczególnych krajach.

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. 
Aplikacje ze Sklepu Windows są sprzedawane 
oddzielnie. Dostępność i sposób korzystania z 
aplikacji mogą się różnić w zależności od rynku.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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1 Na podstawie raportu firmy Principled 
Technologies przygotowanego na zlecenie 
firmy Dell w listopadzie 2014 r. Rzeczywiste 
wyniki mogą być inne. Pełny raport można 
znaleźć pod adresem http://facts. pt/14dh1gl. 
Dostępność i warunki usług Dell ProSupport 
Plus różnią się w zależności od regionu. 
Zobacz Dell.com/servicecontracts/global

Przenośny dysk twardy Dell o 
pojemności 1 TB do tworzenia 
kopii zapasowych  
Łatwe przechowywanie, 
udostępnianie i przenoszenie 
plików. Dysk jest dostarczany z 
zainstalowanym oprogramowaniem 
do automatycznego tworzenia kopii 
zapasowych.

Mysz optyczna Dell WM126
Możesz ograniczyć ilość 
kabli oraz dłużej pracować 
i korzystać z rozrywki dzięki 
wygodnej konstrukcji i baterii 
wystarczającej na długi czas.

Dopasowany do pracy.
Pracuj w dobrym stylu.

Wydajność i oszczędność
Możesz szybko i wygodnie pracować 
przez cały dzień dzięki najnowszemu 
procesorowi Intel® Core™. Procesor o 
ultraniskim napięciu oferuje wydajność  
i oszczędność.

Optymalny obraz dzięki powłoce 
przeciwodblaskowej 
Ekran o przekątnej 39,6 cm (15,6”) z powłoką 
przeciwodblaskową, dostępny również w 
wersji o rozdzielczości Full HD, zapewnia 
pracownikom doskonały obraz i możliwość 
pracy w dowolnych warunkach.

Miejsce na rozwój
Dzięki dyskowi twardemu o pojemności do 1 TB 
nie musisz się martwić, że zabraknie Ci miejsca na 
prezentacje, dokumenty czy multimedia.

Poznaj notebook, który oferuje wszystkie funkcje potrzebne do 

pracy: Vostro 15 z serii 3000. Notebook zapewnia imponujące 

możliwości dzięki szybkim i wydajnym procesorom Intel® Core™.

Vostro 15 z serii 3000
Notebook z ekranem o przekątnej 
39,6 cm (15,6”), wydajnymi 
procesorami i klawiaturą 
numeryczną — wysokiej jakości 
konstrukcja dla specjalistów.

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod kątem 
obsługi urządzeń dotykowych, ma dobrze znany interfejs 
użytkownika oraz dodatkowe zalety związane z wydajnością, 
zabezpieczeniami i zgodnością. Zwiększ możliwości 
komputera dzięki nowemu systemowi Windows.

Zalecane akcesoria 
przetestowane pod kątem 
współdziałania z notebookami.

Akcesoria

Dostępność produktów może się 
różnić w poszczególnych krajach.

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows są sprzedawane 
oddzielnie. Dostępność i sposób korzystania z aplikacji mogą się różnić w zależności od rynku.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://facts.pt/14dh1gl
http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Idealne połączenie wydajności, stylu i funkcjonalności. 

XPS 13 z nawiązką spełni Twoje oczekiwania i rozbudzi 

w pracownikach nową pasję.

Doskonała estetyka 
i funkcjonalność.

Akcesoria
Zalecane akcesoria przetestowane 
pod kątem współpracy z 
notebookiem XPS 13.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport33,8 cm 

(13,3”)

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. 
Aplikacje ze Sklepu Windows są sprzedawane 
oddzielnie. Dostępność i sposób korzystania z 
aplikacji mogą się różnić w zależności od rynku.

Niektóre konfiguracje produktów 
przedstawionych na ilustracjach są 
wyposażone w ekran dotykowy

Nowy XPS 13
Najmniejszy na świecie 
notebook 13” — pierwszy z 
wyświetlaczem InfinityEdge. 
Konstrukcja z materiałów 
klasy premium zapewnia 
najlepsze zabezpieczenia 
i zaawansowane funkcje 
zarządzania.

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod 
kątem obsługi urządzeń dotykowych, ma dobrze 
znany interfejs użytkownika oraz dodatkowe 
zalety związane z wydajnością, zabezpieczeniami i 
zgodnością. Zwiększ możliwości komputera dzięki 
nowemu systemowi Windows.

Dostępność produktów może się 
różnić w poszczególnych krajach.

Sklep z usługami 
firmy Dell
Uzupełnij roczną ograniczoną 
gwarancję na sprzęt o 
całodobowe usługi Dell 
ProSupport Plus.
Dell.pl/ProSupportPlus

Pokrowiec Dell Premier (S)   
Lekki, idealnie dopasowany 
pokrowiec zapewnia ochronę 
notebooka XPS w podróży.

Adapter złącza USB 3.0 do 
HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 
firmy Dell 
Uniwersalny adapter, dający wiele 
możliwości połączeń.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/services/dell-prosupport-plus-for-pcs-and-tablets?c=pl&l=pl&s=bsd&cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Wzmocnione notebooki i tablety Dell Latitude Rugged i Rugged Extreme 

zapewniają najwyższy poziom zabezpieczeń, zarządzania i niezawodności, 

a także wytrzymałość niezbędną do sprostania najtrudniejszym warunkom.

Gdy praca wymaga 
totalnej niezawodności.

Niezależnie od wymagań związanych z pracą notebooki Dell Latitude Rugged i Rugged Extreme nawet 
w najtrudniejszych warunkach zapewniają ochronę przed skrajnymi temperaturami, wilgocią, solą, wodą 
i piaskiem. Poza skuteczną ochroną notebooki oferują najnowsze procesory, łączność bezprzewodową 
oraz zabezpieczenia, łatwość zarządzania i niezawodność, jakiej można oczekiwać od systemów Latitude. 
Możesz sprostać najtrudniejszym warunkom pracy.

Produkt na ilustracji: 
tablet Latitude 12 Rugged.

30,5 cm 
(12”)

30,5 cm 
(12”)

35,5 cm 
(14”)

Latitude 12 Rugged Extreme 
Notebook 12” stworzony z myślą 
o wydajności i bezpieczeństwie w 
trudnych warunkach.

Latitude 14 Rugged  
Notebook 14” odporny na 
wstrząsy, upadki i wibracje. 
Doskonale radzi sobie w 
ekstremalnych temperaturach.

Nowy tablet Latitude 12 Rugged 
Tablet z ekranem 12” spełnia 
wojskowe standardy wytrzymałości. 
Wykonane z materiałów 
pochłaniających wstrząsy.

Biurkowa stacja dokująca 
do wzmocnionych urządzeń 
firmy Dell 
Stacja zgodna ze wszystkimi 
urządzeniami Latitude Rugged 
umożliwia łatwą zmianę 
miejsca pracy.

Napęd DVD USB DW316 firmy Dell 
Zewnętrzny płaski napęd 
optyczny USB DVD +/ RW firmy 
Dell obsługuje łączność plug and 
play. Po podłączeniu do portu 
USB umożliwia odtwarzanie 
i nagrywanie dysków w 
dowolnym miejscu.

Akcesoria
Zalecane akcesoria 
przetestowane pod kątem 
współpracy z notebookiem 
Latitude Rugged.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności.

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

Dostępność produktów może się 
różnić w poszczególnych krajach.

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod kątem obsługi urządzeń 
dotykowych, ma dobrze znany interfejs użytkownika oraz dodatkowe 
zalety związane z wydajnością, zabezpieczeniami i zgodnością. Zwiększ 
możliwości komputera dzięki nowemu systemowi Windows.

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows 
są sprzedawane oddzielnie. Dostępność i sposób korzystania z aplikacji mogą 
się różnić w zależności od rynku.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Ładowarka Dell Power 
Companion (12 000 mAh) 
Pozwala na jednoczesne 
ładowanie wielu urządzeń 
i wydłuża czas pracy na 
zasilaniu bateryjnym.

Doskonałe zabezpieczenia
Tylko firma Dell zapewnia kompleksowe szyfrowanie, zaawansowane uwierzytelnianie i 
skuteczną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem — z jednego źródła. Procesor 
Intel® Core™ vPro™ pozwala poprawić zabezpieczenia w całym przedsiębiorstwie.

Bezproblemowe zarządzanie
Firma Dell oferuje możliwości kompleksowego zarządzania notebookami dzięki wyjątkowym 
funkcjom procesorów Intel® Core™ vPro™ oraz pakietowi Dell Client Command Suite. Korzystając 
ze stacji dokujących Latitude, możesz również szybko podłączać wiele różnych akcesoriów.

Solidna niezawodność
Wszystkie notebooki Latitude przechodzą testy zgodności z normami wojskowymi, co 
gwarantuje, że wytrzymają codzienną pracę. Jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa 
zapewniają najwyższej klasy usługi Dell ProSupport Plus.

Oczekujesz znacznego wzrostu wydajności? Zmodernizuj technologie 

w swojej firmie, wybierając nowatorskie urządzenia z serii Latitude, które 

zapewniają 4-krotnie wyższą wydajność, 3-krotnie dłuższy czas pracy 

baterii oraz o 44% szybsze otwieranie aplikacji i plików*.

Poznaj najwyższą 
wydajność.

Seria Latitude 3000 
Niezawodny, bezpieczny 
i łatwy w zarządzaniu notebook 
wyróżniający się wysoką 
wydajnością w codziennych 
zastosowaniach.

Seria Latitude 5000
Najbezpieczniejsze na 
świecie notebooki dla firm 
zaprojektowane z myślą o 
solidnej pracy.

Seria Latitude 7000 
Najbezpieczniejsze na świecie 
systemy Ultrabook™ dla firm, 
oferujące znakomitą wydajność 
i funkcje klasy premium.

*  Porównanie systemów czteroletnich lub starszych z nowymi urządzeniami.

Przedstawione produkty są 
wyposażone w opcjonalny 
ekran dotykowy.

Nowa seria Latitude 7000 
Najbezpieczniejsze na świecie 
systemy Ultrabook™ dla firm, 
oferujące znakomitą wydajność i 
funkcje klasy premium.

Teczka Premier firmy Dell
Wygoda i niezawodność 
mobilnego biura dzięki 
eleganckiej konstrukcji 
przystosowanej do podróży.

Akcesoria
Zalecane akcesoria przetestowane 
pod kątem współdziałania z 
notebookiem Latitude.

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod 
kątem obsługi urządzeń dotykowych, ma dobrze 
znany interfejs użytkownika oraz dodatkowe 
zalety związane z wydajnością, zabezpieczeniami i 
zgodnością. Zwiększ możliwości komputera dzięki 
nowemu systemowi Windows.

* Stwierdzenie dotyczące jedynej kompletnej 
usługi pomocy technicznej jest oparte na 
analizie przeprowadzonej przez firmę Dell w 
październiku 2014 r. Dostępność i warunki 
usług Dell ProSupport Plus różnią się w 
zależności od regionu.

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows są sprzedawane oddzielnie. 
Dostępność i sposób korzystania z aplikacji mogą się różnić w zależności od rynku.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Monitor Dell UltraSharp 32 
UP3216Q  
Wspaniała rozdzielczość 
Ultra HD 4K i wyjątkowa 
precyzja kolorów

Stojak na dwa monitory  
Dell MDS14  
Stojak na dwa monitory Dell™ 
MDS14 zapewnia maksymalny 
komfort oglądania i wyższą 
wydajność pracy

Dowiedz się, w jaki sposób moc stacji roboczych Dell 

Precision ułatwia Samowi Robinsonowi wcielanie w 

życie twórczych idei. 
Sam Robinson mieszka w Londynie i jest cenionym 

fotografem lifestyle’owym. Potrzebuje wydajnych 

technologii, aby szybko przetwarzać tysiące zdjęć w 

formacie RAW z jednej sesji.   
Gotowa na przyszłość rodzina Dell Precision:  

nowy poziom innowacyjności.

Produkt na ilustracji:  
Dell Precision 15 z serii 5000

„ W stacjach roboczych Dell 

Precision cenię nie tylko wydajność 

i niezawodność, ale także wygląd 

zewnętrzny. Ekran, który faktycznie 

oddaje wszystkie kolory na zdjęciach, 

to bardzo ważna zaleta”.   
— Sam Robinson, fotograf i reżyser, Londyn

Wybierz narzędzie odpowiednie do wykonywanych zadań. Najładniejsza i 

najbardziej kompletna rodzina mobilnych stacji roboczych Dell Precision została 

zaprojektowana całkowicie od podstaw. Ważne projekty wymagają odpowiedniej 

wydajności, dlatego ich powodzenie zależy od stacji roboczych Dell Precision.

Twoja praca 
zasługuje na stację 
roboczą Precision.

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. 
Aplikacje ze Sklepu Windows są sprzedawane 
oddzielnie. Dostępność i sposób korzystania z aplikacji 
mogą się różnić w zależności od rynku.

39,6 cm 
(15,6”)

80 cm 
(31,5”)

39,6 cm 
(15,6”)

39,6 cm 
(15,6”)

Dell Precision 15 z serii 3000
Przystępna cenowo, w pełni 
konfigurowalna przenośna stacja 
robocza o smukłej i lekkiej konstrukcji 
z ekranem o przekątnej 15,6”.

Dell Precision 15 z serii 7000
Najpotężniejsza przenośna stacja 
robocza firmy Dell z ekranem 
15,6”, procesorami Intel® i 
wyświetlaczem PremierColor 4K.

Dell Precision 15 z serii 5000 
Najcieńsza, najlżejsza i 
najmniejsza przenośna stacja 
robocza z ekranem 15,6” 
zapewniająca świetną wydajność.

Akcesoria
Zalecane akcesoria 
przetestowane pod 
kątem współdziałania z 
notebookiem Precision.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

1 Na podstawie raportu firmy Principled Technologies 
przygotowanego na zlecenie firmy Dell w listopadzie 
2014 r. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Pełny 
raport można znaleźć pod adresem  
http://facts.pt/14dh1gl. Dostępność i warunki usług 
Dell ProSupport Plus różnią się w zależności od 
regionu. Zobacz Dell.com/servicecontracts/global

Dostępność produktów może się 
różnić w poszczególnych krajach.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://facts.pt/14dh1gl
http://Dell.com/servicecontracts/global
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Komputery stacjonarne, 
które pasują do każdego 
stylu pracy.
Komputery stacjonarne Dell spełniają wszystkie oczekiwania 

pracowników dotyczące elastyczności, wydajności i funkcji 

potrzebnych na co dzień. Usługa Dell ProSupport minimalizuje 

przestoje dzięki dostępowi do całodobowej pomocy technicznej.

Dell Inspiron Możesz sprostać wszystkim wymaganiom dotyczącym efektywnej, 
niezawodnej i ekonomicznej obsługi codziennych zadań.

Dell OptiPlex Dzięki wielu rozmiarom obudowy i opcjom montażu komputer 
stacjonarny Dell OptiPlex oferuje pełną ochronę danych w każdym miejscu: na dyskach, 
w sieci, w chmurze lub w centrum danych.

Dell Vostro Komputery przeznaczone dla małych firm zapewniają potrzebną wydajność 
i możliwość skalowania w przyszłości. Komputery stacjonarne Vostro umożliwiają płynną 
pracę przez cały dzień.

Dell Precision Szybkość, dokładność i niezawodność na potrzeby najbardziej 
zaawansowanych prac inżynieryjnych i projektów. Certyfikaty niezależnych dostawców 
oprogramowania (ISV) i narzędzie Dell Precision Optimizer zapewniają optymalne 
działanie nawet najbardziej wymagających programów.

Opcje dostosowania dostępne z komputerami stacjonarnymi OptiPlex i stacjami 
roboczymi Dell Precision.

60,4 cm 
(23,8”)

60,4 cm 
(23,8”)

OptiPlex 3020 Micro 
Ultrakompaktowy, 
energooszczędny komputer 
stacjonarny dający wiele 
możliwości instalacji, również z 
niestandardowym montażem.

Nowy komputer OptiPlex 
7440 All-in-One Komputer 
All-in-One z ekranem 23,8” 
oferujący najlepsze na świecie 
zabezpieczenia, niezawodność 
i możliwość zarządzania w 
wyjątkowo smukłej konstrukcji.

Dell Precision T1700 Wydajność 
i niezawodność stacji roboczej 
w niewielkiej obudowie. Pełne 
możliwości dostosowania 
i certyfikaty zgodności z 
aplikacjami specjalistycznymi.

Monitor Dell UltraSharp 24 
U2414H  
Praktycznie bezramkowy 
wyświetlacz doskonale 
sprawdza się w konfiguracji  
z wieloma monitorami.

Akcesoria

Niektóre aplikacje są 
sprzedawane oddzielnie. 
Dostępność może się różnić 
w zależności od rynku.

Monitor, bezprzewodowa klawiatura i mysz nie 
należą do zestawu. Symulowany obraz ekranu

Nowy Vostro 3900 (Intel®)  
Komputer w obudowie mini 
tower, który długo zachowa 
przydatność dzięki możliwościom 
rozbudowy — idealny dla 
rozwijających się firm.

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod 
kątem obsługi urządzeń dotykowych, ma dobrze 
znany interfejs użytkownika oraz dodatkowe 
zalety związane z wydajnością, zabezpieczeniami i 
zgodnością. Zwiększ możliwości komputera dzięki 
nowemu systemowi Windows.

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows są sprzedawane oddzielnie. 
Dostępność i sposób korzystania z aplikacji mogą się różnić w zależności od rynku.

Zestaw Dell KM636 z 
bezprzewodową klawiaturą 
i myszą  
Płaska, elegancka klawiatura 
bezprzewodowa i wygodna 
mysz optyczna.
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Nowe, kompaktowe komputery stacjonarne OptiPlex 

są najbezpieczniejsze, najłatwiejsze w zarządzaniu 

i najbardziej niezawodne. Nie trzeba rezygnować z 

wydajności, by zaoszczędzić miejsce.

Mniejsze. Szybsze. Najbezpieczniejsze.
Nowe komputery stacjonarne OptiPlex z procesorami Intel® Core™ szóstej 
generacji oferują maksymalną wydajność w niewielkich obudowach z 
uniwersalnymi opcjami montażu, które pozwalają zaoszczędzić miejsce. 
Konstrukcja typu mini tower jest prawie o połowę mniejsza niż modele 
poprzedniej generacji. Najlepsze w swojej klasie funkcje zabezpieczeń, 
takie jak układ TPM, oprogramowanie Dell Data Protection i opcjonalne 
szyfrowanie danych, zapewniają stałą ochronę działalności. Dzięki 
automatyzacji i narzędziom Dell Client Command Suite zarządzanie 
komputerami stacjonarnymi Dell OptiPlex jest maksymalnie proste.

Nowy Optiplex 5040 Mini Tower 
Niewielki komputer stacjonarny 
z wieloma opcjami pamięci 
operacyjnej i masowej, by 
zapewniać większą wydajność.

Nowy OptiPlex 7040 Micro 
Ultrakompaktowy komputer 
stacjonarny dla firm zapewniający 
doskonałą wydajność oraz wiele 
opcji montażu.

Nowy OptiPlex 7040 w obudowie SFF 
Niewielki komputer stacjonarny 
zapewniający maksymalną wydajność 
i wygodną możliwość ustawiania w 
dwóch orientacjach.

54,6 cm 
(21,5”)

Monitor Dell 22 P2214H nie jest częścią zestawu. 
Symulowany obraz ekranu.

68,6 cm 
(27”)

Monitor Dell UltraSharp 27 
U2715H Ekran o przekątnej 
27” i rozdzielczości QHD 
(2560 x 1440) zapewnia 
doskonałą ostrość wyświetlania.

Akcesoria
Zalecane akcesoria 
przetestowane pod kątem 
współdziałania z komputerem 
stacjonarnym OptiPlex.

Zestaw Dell KM636 z 
bezprzewodową klawiaturą 
i myszą Płaska, elegancka 
klawiatura bezprzewodowa i 
wygodna mysz optyczna.

Pełna wydajność. 
Bez kompromisów.

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod 
kątem obsługi urządzeń dotykowych, ma dobrze 
znany interfejs użytkownika oraz dodatkowe 
zalety związane z wydajnością, zabezpieczeniami i 
zgodnością. Zwiększ możliwości komputera dzięki 
nowemu systemowi Windows.

*  Stwierdzenie dotyczące jedynej kompletnej usługi pomocy technicznej jest oparte na 
analizie przeprowadzonej przez firmę Dell w październiku 2014 r. Dostępność i warunki 
usług Dell ProSupport Plus różnią się w zależności od regionu.

Symulacje ekranu — funkcje mogą ulec zmianie. Aplikacje ze Sklepu Windows są sprzedawane 
oddzielnie. Dostępność i sposób korzystania z aplikacji mogą się różnić w zależności od rynku.

Dostępność produktów może się 
różnić w poszczególnych krajach.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Akcesoria
Zalecane akcesoria 
przetestowane pod kątem 
współdziałania ze stacją 
roboczą Dell Precision.

Monitor Dell UltraSharp 32 
UP3216Q  
Wspaniała rozdzielczość 
Ultra HD 4K i wyjątkowa 
precyzja kolorów.

Dell.com/CAD
Produkt na ilustracji: Dell Precision T5810 z 
procesorem Intel® Core™ i7 czwartej generacji

„  Staramy się zrealizować wizję, 
wprowadzając na rynek produkt 
wysokiej jakości. Zamierzamy 
wykorzystać wszystkie dostępne 
narzędzia, w tym nowe 
technologie”.  
—  Roy Seiders, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy YETI Coolers

Dell Precision Tower z serii 
3000 (3420)
Kompaktowa, przystępna 
cenowo stacja robocza — 
najmniejsza w swojej klasie.

Dell Precision Tower z serii 
5000 (5810)
Stacja robocza w obudowie 
typu tower, łącząca 
kompaktowe rozmiary i 
możliwości rozbudowy.

Dell Precision Tower z serii 
7000 (7810)
Dwuprocesorowa stacja 
robocza typu tower — idealna 
do przetwarzania grafiki lub 
obsługi wymagających aplikacji.

Ożyw swoje wizje.
Solidni ludzie potrzebują solidnego sprzętu. Podczas projektowania 

zaawansowanych, wytrzymałych lodówek zespół inżynieryjny firmy 

YETI Coolers używa stacji roboczych Dell Precision i oprogramowania 

SOLIDWORKS®. Właściwe połączenie narzędzi umożliwia szybsze 

modelowanie i wirtualne testowanie prototypów, co znacznie usprawnia 

proces projektowania. Monitory Dell o rozdzielczości UHD są doskonałym 

uzupełnieniem systemów do intensywnego przetwarzania grafiki. 

Niezależnie od wyzwań, jakie niesie projekt, stacje robocze Dell Precision 

z certyfikatami niezależnych producentów oprogramowania, takich 

jak SOLIDWORKS®, pozwalają sprawnie i precyzyjnie wcielić wszystkie 

pomysły w życie, oferując przy tym pełne możliwości konfiguracji.

* Stwierdzenie dotyczące jedynej kompletnej 
usługi pomocy technicznej jest oparte na 
analizie przeprowadzonej przez firmę Dell w 
październiku 2014 r. Dostępność i warunki 
usług Dell ProSupport Plus różnią się w 
zależności od regionu.

Dostępność produktów może się 
różnić w poszczególnych krajach.

81,3 cm 
(32”)

Mysz bezprzewodowa Dell 
WM324 
Lekkie, niewielkie urządzenie 
zapewniające maksymalną 
mobilność i komfort.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://www.dell.com/CAD
http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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W jaki sposób serwer 
może pomóc w 
rozwoju działalności?
Oszczędność Serwery umożliwiają 
lepszą obsługę zadań dzięki 
pojemniejszej pamięci masowej i 
łatwemu zarządzaniu.

Wydajność Serwer Dell obsługuje 
nawet o 48% więcej użytkowników 
sieciowych programów SQL Server, 
Exchange Server i SharePoint niż 
modułowe rozwiązanie z pamięcią 
masową i serwerami HP.

Łatwe zarządzanie Wbudowane 
oprogramowanie zabezpieczające 
umożliwia instalowanie aktualizacji 
i poprawek oraz skanowanie 
antywirusowe z jednej centralnej 
stacji operacyjnej.

Bezpieczne dane Serwer może 
automatycznie tworzyć kopie 
zapasowe wszystkich urządzeń 
w sieci, w tym komputerów, 
zewnętrznych pamięci masowych i 
tabletów, co pozwala uniknąć utraty 
danych w przypadku zgubienia lub 
kradzieży sprzętu.

Serwer klasy podstawowej pozwala zaoszczędzić 

czas i pieniądze, ograniczyć ryzyko i uprościć obsługę 

działalności przez konsolidację wielu urządzeń w 

ramach jednej platformy. Prostsze udostępnianie 

danych i aplikacji, aktualizowanie oprogramowania i 

zabezpieczenia skracają czas przestojów i pozwalają 

poprawić wydajność w biurze.

PowerEdge T130  
Doskonały pierwszy serwer 
dla małych firm: odpowiednie 
połączenie opłacalności, 
niezawodności i bezpieczeństwa.

PowerEdge T330 
Serwer pozwala uzyskać solidną 
wydajność, skalowalność i 
niezawodność w biurze.

PowerEdge R230 
Funkcje klasy enterprise w 
zoptymalizowanym serwerze 1U 
do montażu w szafie serwerowej.

PowerEdge R330 
Wysoka wydajność i 
skalowalność dzięki 8 GB 
pamięci i dyskowi twardemu 
o pojemności 500 GB.

PowerEdge T630 
Obsługa zróżnicowanych, 
wymagających zadań dzięki 
dużej pojemności wbudowanej 
pamięci masowej i procesorowi 
Intel® Xeon.

Dodanie serwera (jednego lub większej liczby) do 

środowiska w biurze zapewnia zoptymalizowane 

rozwiązanie z większą ilością pamięci o wyższej 

wydajności i lepszej skalowalności, które usprawnia 

działanie biura i zapewnia lepsze wyniki działalności.

PowerEdge R630 
Wybierz najnowszą technologię 
serwerów z pamięcią o dużym 
zagęszczeniu, zrównoważoną 
wydajnością we/wy i 
nowoczesnymi procesorami.

PowerEdge R430
Najwyższa wydajność 
w centrach danych z 
ograniczoną przestrzenią 
dzięki procesorom Intel® 
Xeon® i pamięci DDR4.

PowerEdge T430 
Popraw wydajność pracy w 
biurze dzięki dwuprocesorowemu 
serwerowi w cichej obudowie z 
możliwością rozbudowy.

Dobre serwery 
na co dzień.

Serwery na dobry 
początek.
Serwery Dell PowerEdge skracają czas wdrożenia o 99%1.

1.  Serwery PowerEdge można wykrywać i automatycznie konfigurować przez sieć na podstawie prostych 
plików, co eliminuje ryzyko błędów i skraca czas wdrożenia o 99%.

Usługa ProDeploy
Oferta ProDeploy to połączenie 
specjalistycznych usług 
instalacyjnych i konfiguracyjnych, 
które ułatwiają szybkie 
uruchomienie centrum danych. 
Przejście na usługę ProDeploy Plus 
zapewnia dostęp do dodatkowej 
analizy środowiska, pomoc po 
wdrożeniu i punkty na szkolenia 
dla pracowników. 

System Windows Server 
2012 R2 działa w oparciu o 
platformę chmury, umożliwiając 
użytkownikom dostęp do 
danych i aplikacji w dowolnym 
miejscu i czasie.

Finansowanie 
technologii dla 
Twojej firmy.

Niezależnie od tego, czy tworzysz 
środowisko, czy je rozbudowujesz, 
dział Dell Financial Services 
oferuje zaawansowane opcje 
finansowania.
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Prostsza 
wirtualizacja.
Potężne, kompletne centrum danych w pojedynczej 

obudowie PowerEdge VRTX o wielkości serwera typu 

tower. Możliwość integracji serwerów, pamięci masowej, 

połączeń sieciowych i funkcji zarządzania w zdalnym 

biurze, małej firmie lub w oddziałach przedsiębiorstwa.

Proste zarządzanie
Wspólna konsola obsługująca serwery, pamięci masowe 
i urządzenia sieciowe ułatwia wdrażanie, monitorowanie, 
aktualizowanie i obsługę administracyjną całego środowiska.

Skalowalna wydajność
Elastyczność i skalowalność zgodne z obecnymi i przyszłymi 
wymaganiami w zakresie wykonywanych zadań i budżetu.

Współużytkowana pamięć masowa
Wszystkie cztery węzły serwerów mają dostęp do 
współużytkowanej pamięci masowej o niewielkich opóźnieniach, 
która doskonale nadaje się do obsługi wirtualizacji i klastrów.

PowerEdge VRTX
Platforma opracowana 
specjalnie dla 
rozwijających się biur.

31,0 cm 
(12,2 cala)

48,4 cm  
(19,1 cala)

73,0 cm 
(28,7 cala)

Akcesoria

Foglight: 
monitorowanie 
wydajności w 
inteligentnym dziale IT.
Foglight to najwyższej klasy 
rozwiązanie do monitorowania 
wydajności i zarządzania nią 
w środowisku obejmującym 
rozmaite technologie. Umożliwia 
też ustalanie, w jaki sposób 
użytkownicy korzystają z aplikacji 
biznesowych.

Skontaktuj się ze swoim 
opiekunem z firmy Dell, 
aby uzyskać szczegółowe 
informacje.

AppAssure — łatwiejsza 
ochrona, odzyskiwanie 
i przywracanie danych. 
AppAssure to zaawansowane i 
łatwe w obsłudze rozwiązanie, 
które oferuje funkcje tworzenia 
kopii zapasowych, replikacji i 
odzyskiwania danych.

Skontaktuj się ze swoim 
opiekunem z firmy Dell, 
aby uzyskać szczegółowe 
informacje.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupport

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Infrastruktura konwer-
gentna definiowana na 
podstawie zadań.

Pakiet Dell 
ProSupport Plus
Szybkie rozwiązywanie problemów 
i pomoc techniczna zapewniająca 
ciągłość działalności.

Dell.pl/ProSupportPlus

Zaprojektowane z myślą o obsłudze obecnych i starszych zadań 

elastyczne moduły architektury Dell PowerEdge FX umożliwiają precyzyjne 

dostosowywanie i wdrażanie elementów infrastruktury oraz zarządzanie nią.

Elastyczna skalowalność
Dzięki obsłudze modułów obliczeniowych, pamięci masowej i we/wy w przestrzeni zaledwie 2U 
architektura FX pozwala stworzyć i dostosować infrastrukturę konwergentną zdefiniowaną programowo.

Dogodne zarządzanie
Dzięki możliwości bezpośredniego zarządzania szafami serwerowymi i wieloma obudowami całą 
infrastrukturę FX można monitorować za pomocą jednej konsoli.

Wydajność zgodna z potrzebami
Elementy składowe środowiska IT z możliwością dostosowania, w tym moduły we/wy, serwery i pamięć 
masowa, ułatwiają szybkie wdrożenie środowiska i skalowanie go w przyszłości zgodnie z potrzebami.

PowerEdge FC630  
Ten model znakomicie nadaje się 
do obsługi środowisk wirtualizacji, 
aplikacji do analizy danych 
biznesowych, baz danych i chmur 
prywatnych.

PowerEdge FM120x4 Ze względu 
na możliwość zainstalowania nawet 
16 mikroserwerów w obudowie FX2 
moduł FM120x4 jest ekonomicznym, 
zagęszczonym rozwiązaniem, 
które znakomicie nadaje się 
do obsługi serwerów WWW, 
usług dedykowanego hostingu 
oraz podstawowych aplikacji 
analitycznych.

Dell Networking FN IO 
Aggregator 
Moduł pozwala ograniczyć 
nawet o 50% ilość okablowania 
i liczbę kart sieciowych, a także 
zmniejszyć liczbę przełączników 
na górze szafy (ToR) aż o 75%.

Serwery kasetowe Dell 
PowerEdge z serii M ograniczają 
koszty zasilania nawet o 20% 
w porównaniu z produktami 
konkurencyjnymi w identycznych 
konfiguracjach.

?Czy wiesz, że...

Usługa ProDeploy
Oferta ProDeploy to połączenie 
specjalistycznych usług 
instalacyjnych i konfiguracyjnych, 
które ułatwiają szybkie 
uruchomienie centrum danych. 
Przejście na usługę ProDeploy 
Plus zapewnia dostęp do 
dodatkowej analizy środowiska, 
pomoc po wdrożeniu i punkty na 
szkolenia dla pracowników.

http://www.dell.com/learn/services/dell-prosupport-plus-for-pcs-and-tablets?c=pl&l=pl&s=bsd&cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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System pamięci masowej firmy Dell pozwala uwolnić się od 

dotychczasowych ograniczeń środowiska IT.

Nowy poziom 
 opłacalności 
pamięci masowej.

Wydajność i opłacalność klasy enterprise
Możesz zoptymalizować środowiska SAN i NAS dzięki zwirtualizowanym, 
skalowalnym pulom dysków, które automatycznie dostosowują się do wymagań 
dotyczących aplikacji i wykonywanych zadań. 

Znakomita oszczędność
Wdrożenie jednej platformy z wbudowaną efektywnością, odpornością i zdolnością 
samoczynnego działania umożliwia obsługę danych na poziomie bloków i plików 
oraz optymalizację budżetu IT.

Uproszczona skalowalność
Elastyczna architektura z możliwością łatwego dostosowania do rozwoju 
działalności i technologii bez narzuconych ograniczeń czy złożoności.

Seria FS  
Macierze EqualLogic FS7600 i 
FS7610† z procesorami  
Intel® Xeon® mogą zapewnić 
nawet 7-krotnie lepszą 
skalowalność pojemności.

Seria SC  
Macierze Dell Storage z serii SC 
z procesorem Intel® Xeon® to 
ujednolicona platforma, która 
zapewnia optymalną wydajność, 
łatwość dostosowania i 
oszczędność.

Seria NX  
Rozwiązania Dell Storage NX3330 
i NX3230 zapewniają prostsze 
zarządzanie dzięki systemowi 
Windows Storage Server 2012 R2 i 
procesorowi Intel® Xeon®.

Wysoka wydajność 
i zaawansowana 
ochrona w macierzy 
klasy podstawowej.
Podstawowa macierz pamięci 
masowej Dell Storage SCv2000 
oferuje najlepszą wydajność 
i opłacalność w przeliczeniu 
na terabajt pojemności. Na 
potrzeby rozwoju działalności 
macierz SCv2000 umożliwia 
bezproblemową migrację 
danych w ramach urządzeń z tej 
samej serii i udostępnia wspólne 
oprogramowanie do zarządzania 
wszystkimi produktami z rodziny 
Dell Storage SC.

Skontaktuj się ze swoim 
opiekunem z firmy Dell, 
aby uzyskać szczegółowe 
informacje.

Product shown:  
Venue 8 Pro with, Dell Compellent 
SC8000, EqualLogic FS7610.

Większa wydajność. 
Mniejsze inwestycje
W pełni zoptymalizowana 
macierz z samymi dyskami flash 
lub hybrydowa zapewnia niskie 
opóźnienia i wysoką wydajność, 
zgodnie z wymaganiami aplikacji. 
Obsługa nawet 100 000 skrzynek 
pocztowych programu Exchange 
w macierzy SAN o wielkości 2U. 
Konfiguracje z samą pamięcią 
flash są dostępne w cenie już od 
25 000 USD.

Skontaktuj się ze swoim 
opiekunem z firmy Dell, aby 
uzyskać szczegółowe informacje.
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Wydajne rozwiązania do 
budowy zaplecza

Niezawodne środowisko informatyczne użytkowników indywidualnych

Łatwa ochrona danych

Zarządzanie systemami 
urządzeń końcowych

Kompleksowe usługi

Twoja sieć — prosta i bezpieczna

Zapewnienie sprawnej komunikacji w firmie oraz przepływu informacji między 

pracownikami nie musi stanowić wyzwania. Firma Dell oferuje wszystkie elementy 

niezbędne do wdrożenia lub rozbudowy idealnie bezpiecznej sieci. Uzyskasz też 

fachowe porady i usługi pozwalające zaplanować i wdrożyć dane rozwiązanie, 

a także zapewnić jego kompleksową obsługę. Sprawna sieć to również płynnie 

działająca firma.

Dell SonicWALL
Ta zapora sieciowa nowej generacji służy jako 
doskonała pierwsza linia obrony, zapewniając 
maksymalną kontrolę nad danymi i aplikacjami 
przesyłanymi za pośrednictwem sieci.

Dzięki rozwiązaniu SonicWALL organizacje 
mogą zapobiegać atakom szkodliwego 
oprogramowania, filtrować i kontrolować 
przesyłane treści oraz zapewnić bezpieczną 
łączność z siecią firmową.

Przełączniki z rodziny Dell Networking 
Otwarte, zgodne ze standardami rozwiązania Dell 
Networking umożliwiają wirtualizację i konwergencję 
infrastruktury. Przełączniki na górę szafy i kasetowe 
oraz wydajne sieci szkieletowe o przepustowości od 
1 Gb/s do 10 Gb/s pozwalają uzyskać nowoczesne 
środowisko przełączania w sieciach firmowych, 
oddziałach, systemach mobilnych i chmurze.

Komputery i akcesoria firmy Dell
Szeroka gama notebooków, tabletów, 
komputerów stacjonarnych, stacji roboczych, 
drukarek, monitorów i innych rozwiązań do 
zastosowań biznesowych.

Dell AppAssure
Możesz w klika minut tworzyć kopie zapasowe 
aplikacji i danych oraz odzyskiwać je w ciągu 
sekund zarówno w środowiskach fizycznych, jak i 
wirtualnych czy chmurach obliczeniowych.

Dell Wyse
Kompleksowe rozwiązania do wirtualizacji, które 
umożliwiają poprawę wydajności pracowników, 
wdrażanie środowisk BYOD, ograniczenie 
częstotliwości modernizacji sprzętu i łatwiejszą 
migrację systemu Windows.

Dell ProSupport Plus dla przedsiębiorstw
Aktywna poprawa wydajności sprzętu i 
stabilności dzięki analizie danych na temat 
środowiska, wyznaczonemu opiekunowi 
technicznemu i całodobowemu dostępowi 
do najlepszych inżynierów firmy Dell.

  Finansowanie technologii dla Twojej 
firmy**.

Niezależnie od tego, czy tworzysz środowisko, 
czy je rozbudowujesz, dział Dell Financial Services 
oferuje zaawansowane opcje finansowania.

Serwery Dell PowerEdge
Oferta serwerów Dell PowerEdge trzynastej 
generacji z procesorami Intel® Xeon® umożliwia 
scentralizowanie obsługi danych biznesowych 
i aplikacji oraz współużytkowanie urządzeń i 
bezpieczną kontrolę dostępu.

Urządzenie Dell DL1000 do tworzenia kopii 
zapasowych i odzyskiwania danych
Wydajne rozwiązanie zapewnia bezpieczną, solidną 
ochronę danych. Oprogramowanie AppAssure 5.4 
pozwala szybko i prosto tworzyć kopie zapasowe 
wszystkich informacji.

Pamięci masowe firmy Dell
Ograniczenie kosztów i złożoności związanych 
z zarządzaniem danymi. Pamięci masowe 
firmy Dell umożliwiają ograniczenie kosztów i 
złożoności zarządzania danymi oraz optymalizację 
wykorzystania zasobów, zapewniając elastyczną 
podstawę dalszego rozwoju.

Sprawne współdziałanie.

Urządzenia Dell KACE umożliwiają 
kompleksowe zarządzanie systemami — od 
wstępnego wdrożenia, przez administrację 
i zabezpieczenia, po świadczenie pomocy 
technicznej w zakresie wszelkich systemów i 
urządzeń połączonych z siecią.

Screen images simulated.
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Zmodernizowana 
sieć.

Dell Networking N1500  
Przełączniki z serii N1500 to 
energooszczędne rozwiązania 
do przełączania z dostępem 
do sieci Gigabit Ethernet (GbE) 
i zintegrowanymi łączami 
nadrzędnymi 10GbE.

Dell Networking N3000  
Seria Dell Networking N3000 
obejmuje łatwe w zarządzaniu 
przełączniki GbE o wysokiej 
dostępności na potrzeby dostępu 
lub agregacji w warstwie 3.

Dell Networking N4000  
Urządzenia z serii N4000 to 
wydajne przełączniki nieblokujące, 
które zapewniają uniwersalne 
połączenia przewodowe 10/40 
GbE w sieci korporacyjnej.

Energooszczędne, przystępne cenowo przełączniki 1 GbE i 10 GbE przeznaczone 

do modernizowania i skalowania infrastruktury sieciowej. Przełączniki z serii N 

oferują kompleksowy zestaw funkcji klasy enterprise, przełączanie w warstwach  

2 i 3, jednolicie proste zarządzanie oraz wysoką dostępność urządzeń i całej sieci.

-  Seria N1500: funkcje klasy enterprise  

dla małych i średnich firm.

-  Seria N3000: zagęszczone, 

energooszczędne przełączniki 

1 Gb/s do sieci kampusowych i 

niewielkich centrów danych.

-  Seria N4000: większa 

przepustowość w rdzeniu sieci 

kampusowej, energooszczędność 

i elastyczne przełączanie dzięki 

skalowalnemu, zagęszczonemu  

rozwiązaniu 10 GbE.

Bezpieczeństwo i 
wydajność. Ręka 
w rękę.
Zapory sieciowe SonicWALL 
UTM (Unified Threat 
Management) z serii TZ firmy 
Dell zapewniają firmom 
bezpieczeństwo dzięki 
bardzo skutecznym funkcjom 
zapobiegania włamaniom, 
ochrony przed szkodliwym 
oprogramowaniem, filtrowania 
treści/adresów i kontroli nad 
aplikacjami. 
Skontaktuj się ze swoim 
opiekunem z firmy Dell, 
aby uzyskać szczegółowe 
informacje.

ProDeploy Plus
Najpełniejsza oferta usług 
wdrożeniowych dostępna 
obecnie na rynku, obejmująca 
specjalistyczne czynności 
instalacyjne, konfiguracyjne 
oraz integracyjne.
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1 Narzędzie SupportAssist jest dostępne tylko na urządzeniach z systemami Windows 8, 8.1 i 10. Technologia jest niedostępna w systemach Windows RT, Android i Chrome.
2. Predykcyjne wykrywanie błędów dotyczy tylko dysków twardych i baterii.
3. Usługa przechowywania dysków twardych jest niedostępna w przypadku dysków wymiennych, np. takich jak w niektórych urządzeniach Chromebook i Venue.

Stwierdzenie dotyczące jedynej kompletnej usługi pomocy technicznej jest oparte na analizie przeprowadzonej przez firmę Dell w październiku 2014 r.
Dostępność i warunki usług Dell ProSupport Plus różnią się w zależności od regionu. Zobacz Dell.com/servicecontracts/global

Usługi konfiguracyjne

Sprawne wdrażanie nowych, 
w pełni zintegrowanych 
komputerów.

∞  Pojedynczy punkt kontaktu 
zarządzający wszystkimi 
działaniami wdrożeniowymi

∞  Instalacja obrazów, konfiguracja 
i etykietowanie nowych 
systemów przed wysyłką

Odsprzedaż i recykling 
zasobów

Odsprzedaż, recykling i 
zwroty nadmiarowego sprzętu 
komputerowego w sposób 
bezpieczny i nieszkodliwy dla 
środowiska.

∞  Proces recyklingu spełnia lub 
przekracza wymagania lokalnych 
przepisów, w tym EPA.

∞  Pomagamy w odsprzedaży 
systemów za wartość wykupu 
i zwracamy uzyskane środki 
Klientom.

∞  Możliwość wykorzystania 
potencjalnej wartości

ProSupport

Proaktywne wsparcie IT: 
szybkie i proste.

∞  Bezpośredni, całodobowy 
dostęp do inżynierów ds. usług 
ProSupport w regionie

∞  Aktywne wykrywanie problemów 
i automatyczne tworzenie 
zgłoszeń1

∞  Jedno źródło pomocy w zakresie 
sprzętu i oprogramowania

ProSupport Plus

Najbardziej kompleksowa usługa 
firmy Dell w zakresie komputerów 
i tabletów. 

Wszystkie możliwości usługi 
ProSupport, a ponadto:

∞  Predykcyjne zapobieganie 
awariom2

•  Naprawa uszkodzeń 
spowodowanych upadkiem, 
zalaniem i przepięciami

∞  Przechowywanie dysków 
twardych w przypadku awarii3

Właściciele firm są stale zajęci prowadzeniem 

działalności i planowaniem rozwoju. 

Kompleksowa oferta usług pomocy 

technicznej firmy Dell zapewnia niezbędne 

wsparcie technologiczne, pozwalając skupić 

się na innych priorytetach.

Dell.pl/ProSupport

Skup się na działalności.  

My zajmiemy się systemem IT.

http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Usługa ProSupport Plus dla komputerów i tabletów: pakiet pomocy 

technicznej dla firm, które nie mają czasu na przestoje.

Dell ProSupport Plus to jedyna kompletna usługa pomocy technicznej, która łączy w sobie 
specjalistyczne wsparcie, analizę predykcyjną i ochronę inwestycji dzięki technologii SupportAssist1. 
Usługa zapewnia sprawne działanie komputerów i tabletów, dzięki czemu można się skupić na 
rozwoju działalności.

Poprawa wydajności, przyspieszenie 
pomocy technicznej i ochrona inwestycji 
dzięki następującym zaletom:

∞  Priorytetowy dostęp do specjalistów ds. 
pomocy technicznej.

∞  Aktywne, zautomatyzowane wykrywanie 
problemów, tworzenie zgłoszeń i wysyłanie 
powiadomień1.

∞ Predykcyjne zapobieganie awariom1.

∞  Naprawa uszkodzeń spowodowanych 
upadkiem, zalaniem i przepięciami.

∞  Możliwość zachowania dysku twardego po 
wymianie w celu zabezpieczenia danych2.

Pakiet Dell ProSupport Plus z technologią 
SupportAssist oferuje następujące korzyści:

∞  Skrócenie nawet o 84% czasu rozmów 
telefonicznych w porównaniu z 
konkurencyjnymi ofertami podczas 
rozwiązywania typowych problemów  
ze sprzętem3.

∞  Nawet o 58% mniejsza (w porównaniu 
z konkurencją3) liczba czynności 
wykonywanych w celu rozwiązywania 
typowych problemów sprzętowych.

1  Narzędzie SupportAssist jest dostępne tylko na urządzeniach przenośnych z systemami Windows 8 i 8.1. Technologia jest niedostępna w systemach Windows RT, 
Android i Google Chrome. Prognostyczne wykrywanie błędów dotyczy tylko dysków twardych i baterii.

2  Usługa przechowywania dysków twardych jest niedostępna w przypadku dysków wymiennych, np. takich jak w niektórych urządzeniach Chromebook i Venue.
3  Na podstawie raportu firmy Principled Technologies przygotowanego na zlecenie firmy Dell w listopadzie 2014 r. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Pełny raport 
można znaleźć pod adresem http://facts.pt/14dh1gl. Narzędzie SupportAssist jest niedostępne na tabletach Venue 7 i 8.

4  Usługa na miejscu u Klienta jest niedostępna w przypadku niektórych produktów Venue, Chromebook i Latitude Rugged. Stwierdzenie dotyczące jedynej 
kompletnej usługi pomocy technicznej jest oparte na analizie przeprowadzonej przez firmę Dell w październiku 2014 r. Dostępność i warunki usług Dell 
ProSupport Plus różnią się w zależności od regionu. Zobacz Dell.com/servicecontracts/global.

Instalacja i konfiguracja
Nasi specjaliści szybko 
i sprawnie instalują 
nowe systemy IT i 
oprogramowanie już za 
pierwszym razem.

Ochrona przed 
przypadkowymi 
uszkodzeniami 
Ochrona komputerów w 
przypadku zalania, upadku, 
upuszczenia i przepięć.

Konserwacja i 
zabezpieczenia
Przeszkoleni specjaliści 
firmy Dell dbają o 
optymalne działanie 
systemów IT.

Odnowienie gwarancji i 
pomocy technicznej 
Rozszerz gwarancję, aby 
uniknąć kosztów naprawy 
w przyszłości.

Sklep z usługami firmy Dell

Kompleksowa pomoc techniczna w zakresie komputerów i tabletów 

z proaktywnym zapobieganiem problemom.

Usługa ProSupport Plus zapewnia kompleksową pomoc techniczną, która minimalizuje nakłady 
pracy wewnątrz firmy. Odwiedź stronę Dell.pl/ProSupportPlus lub skontaktuj się z firmą Dell.

Zrelaksuj się, masz 
doskonałą pomoc 
techniczną. Korzyści, które odnosisz: 

 

Pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu,  
czatu i Internetu

Naprawa sprzętu z dostawą do Klienta^1

Zarządzanie zgłoszeniami i wysyłka części  
w portalu TechDirect 

Bezpośredni dostęp do inżynierów ds. usług ProSupport 
w danym regionie

Specjalistyczne usługi pomocy technicznej w zakresie 
sprzętu i oprogramowania

Zautomatyzowane wykrywanie problemów, tworzenie 
zgłoszeń i wysyłanie powiadomień przy użyciu narzędzia 
SupportAssist^2

Predykcyjne wykrywanie problemów w celu zapobiegania 
awariom przez narzędzie SupportAssist^2

Naprawa przypadkowych uszkodzeń spowodowanych 
upuszczeniem, zalaniem i przepięciami oraz możliwość 
zachowania dysku twardego po wymianie^3

Serwis podstawowy 
(tylko w zakresie sprzętu) 

Godziny pracy

Różne



Usługi Dell ProSupport  
(w zakresie sprzętu i 
oprogramowania)

Całodobowo, 7 dni w 
tygodniu

Na miejscu









Usługi Dell  
ProSupport Plus*  

Enterprise (w zakresie 
sprzętu i oprogramowania)

Całodobowo, 7 dni w 
tygodniu

Na miejscu



Priorytetowy dostęp









http://facts.pt/14dh1gl
http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/learn/services/dell-prosupport-plus-for-pcs-and-tablets?c=pl&l=pl&s=bsd&cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Monitor Dell UltraSharp 23 
UZ2315H zoptymalizowany 
pod kątem programu Lync 
Łatwa obsługa konferencji 
wideo bezpośrednio przy biurku.

Stojak na dwa monitory  
Dell MDS14  
Wyższa wydajność dzięki 
optymalnej konfiguracji z 
dwoma monitorami.

Akcesoria

58,4 cm 
(23”)

Terminal Wyse z serii 3000
Terminal kliencki x86 oferuje 
doskonałą wydajność 
multimediów i szeroki zakres 
połączeń.

Terminal Wyse 5020 z serii 
5000 Doskonała platforma 
komunikacji ujednoliconej oferuje 
komfort typowy dla komputera 
stacjonarnego, doskonałe 
zabezpieczenia i łatwą obsługę. Z 
systemem Windows 10 IoT Industry.

Terminal Wyse 7020 z serii 7000  
Wydajny, odporny na działanie 
wirusów terminal opracowany z 
myślą o najbardziej wymagających 
aplikacjach. Z systemem Windows 
10 IoT Industry.

Usługi firmy Dell
Standardowa 3-letnia gwarancja 
na sprzęt firmy Dell umożliwia 
wydajne korzystanie z systemu 
Wyse i stałe połączenie z 
najważniejszymi zasobami. 
Dell.pl/services

Terminal Wyse All-in-One z serii 5000 z 
technologią PCoIP  
Popraw bezpieczeństwo i uprość zarządzanie 
komputerami dzięki odpornemu na wirusy i 
złośliwe programy terminalowi all-in-one z 
systemem Dell Wyse ThinOS, technologią 
PCoIP i wyświetlaczem 21,5”.

Symulowany obraz ekranu. Klawiatura i mysz są 
sprzedawane oddzielnie.

54,6 cm 
(21,5”)

Najnowsze nowatorskie produkty Wyse 

firmy Dell umożliwiają użytkownikom 

bezpieczny i łatwy dostęp do danych bez 

ograniczeń i kompromisów.

Bezpieczna 
łączność 
zgodna z 
wszystkimi 
potrzebami.

Monitory nie 
należą do 
zestawu.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 
Odwiedź witrynę

Dell.pl/ProSupport

Dostępność produktów 
może się różnić w 
poszczególnych krajach.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type?&amp;DGC=IR&amp;CID=281807&amp;LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Zobacz 
więcej i rób 
więcej.
Osiągnij nowy poziom wydajności dzięki 

wyższej rozdzielczości i niespotykanemu 

komfortowi pracy. Ulepsz swoje 

stanowisko pracy dzięki nowatorskim 

monitorom Dell, które przez dwa lata 

pod rząd* zostały uznane za najlepsze 

produkty na świecie.

* Monitory firmy Dell przez dwa kolejne lata zostały uznane za najlepsze na świecie.  
Źródło: kwartalny raport NPD DisplaySearch dotyczący dostaw monitorów do komputerów 
stacjonarnych oraz prognoz w tym zakresie (lata 2013 i 2014)

Monitory Dell Ultra HD 
Doskonała jakość obrazu w 
rozdzielczości Ultra HD 5K (5120 x 
2880). To czterokrotnie więcej niż 
w przypadku monitorów Quad HD.

Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp 
Wydajność nowej technologii. 
Niesamowity panoramiczny obraz 
na ekranie 34” o proporcjach 21:9 
oferuje niezwykły realizm.

Wydajność dwóch monitorów  
Zwiększ produktywność i 
pozbądź się bałaganu dzięki 
dwumonitorowej konfiguracji 
firmy Dell.

Mounted on a Dell MDS14 dual monitor stand.

Dziękujemy za wybranie 
monitorów firmy Dell*.

Nr 1 Symulowany obraz ekranu. Produkt na 
ilustracji: monitor Dell UltraSharp 27 
UP2716D z funkcją PremierColor

68,6 cm 
(27”)

Monitor Dell UltraSharp 27 UP2716D
Technologia PremierColor w monitorze 
o przekątnej 27” zapewnia profesjonalną 
jakość kolorów i idealną przestrzeń barw.

Dell ProSupport
Nasi specjaliści w zakresie 
zaawansowanych technologii we 
wszystkich regionach rozwiązują 
problemy ze komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem, 
ułatwiając skupienie się na 
podstawowej działalności. 
Odwiedź witrynę 

Dell.pl/ProSupport

DELL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-017 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000058844; NIP: 526-020-67-
12; REGON: 010562374; Kapitał zakładowy: 
102 623,62 PLN w pełni opłacony; GIOŚ 
E0002005W. Szukasz informacji lub pomocy 
dotyczącej sieci społecznościowych? Napisz 
na adres e-mail: PartnerDirectSocial@Dell.com. 
Uwaga: ta skrzynka pocztowa obsługuje tylko 
korespondencję w języku angielskim.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/rc1078552/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Zalety produktów firmy Dell Gwarancja dostosowania ceny, bezpłatna 
wysyłka i łatwy zwrot: oto zalety firmy Dell.

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Dell 
H825cdw do pracy w chmurze
Lepsza współpraca, dostęp do serwisu 
Salesforce w aplikacji Dell Document Hub i 
wyższa wydajność dzięki zaawansowanym 
funkcjom.

Potrzebujesz tonera 
już dziś?
Wybierz się do jednego z naszych 
sklepów partnerskich — zadzwoń 
lub odwiedź jedną z placówek 
sieci Best Buy, Staples, Walmart 
lub Sam’s Club, aby znaleźć 
odpowiedni toner i poznać 
produkty firmy Dell. Dostępność 
produktów zależy od lokalizacji.

Sklep z usługami 
firmy Dell

  Niezawodna 
pomoc techniczna

Standardowa roczna 
ograniczona gwarancja na sprzęt 
obejmuje pomoc techniczną 
przez telefon i Internet. Wybrane 
drukarki są objęte serwisem 
u klienta w następnym dniu 
roboczym po przeprowadzeniu 
zdalnej diagnozy.

  Zestaw do 
konserwacji sprzętu

W zależności od poziomu 
użytkowania i usług podstawowa 
oraz rozszerzona gwarancja 
na sprzęt w zakresie drukarek 
laserowych Dell obejmuje 
wymianę zestawu do konserwacji 
nagrzewnicy.

Drukowanie 
z dowolnego 
miejsca.
Wykorzystaj możliwości chmury, aby drukować 

dokumenty i zarządzać nimi w każdym miejscu. 

Nagradzane drukarki monochromatyczne i 

kolorowe oraz urządzenia wielofunkcyjne firmy 

Dell ułatwiają współpracę i poprawę wydajności 

w biurze lub w terenie.

Drukarki i urządzenia 
wielofunkcyjne Dell do 
codziennego użytku — seria E
Monochromatyczne i kolorowe 
drukarki firmy Dell z niezbędnymi 
funkcjami zapewniają łatwe, 
opłacalne drukowanie na co dzień.

Urządzenia wielofunkcyjne Dell z 
serii H do pracy w chmurze  
Większe możliwości współpracy 
i łączność z chmurą dzięki 
zintegrowanemu rozwiązaniu Dell 
Document Hub.

Inteligentne drukarki i urządzenia 
wielofunkcyjne Dell z serii S
Łatwe w zarządzaniu drukarki 
z solidnymi zabezpieczeniami 
i bezpośrednim dostępem do 
lokalnego programu Microsoft 
SharePoint zapewniają 
maksymalną wydajność.
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Akcesoria zostały 

zaprojektowane i 

przetestowane pod 

kątem współdziałania 

z systemami Dell, 

a ponadto oferują 

dodatkowe korzyści:

•  stuprocentowa zgodność i 
wyjątkowa niezawodność,

•  optymalna wydajność sprzętu 
firmy Dell,

•  gwarancja firmy Dell na części 
systemu,

•  gwarantowana pomoc 
techniczna firmy Dell.

Produkty na ilustracjach:
Tablet Dell Venue 11 Pro, 
aktywne piórko Dell, 
klawiatura do tabletu Dell

Zyskaj mobilność. Utrzymaj wydajność w drodze dzięki akcesoriom firmy Dell do urządzeń przenośnych. Pełna oferta akcesoriów umożliwia 

łatwe podłączanie i przenoszenie dowolnego systemu firmy Dell oraz udostępnianie danych w każdym miejscu.

Utrzymuj produktywność. Wykorzystaj wszystkie możliwości dzięki akcesoriom firmy Dell. Dzięki poprawie wydajności możesz zyskać 

maksymalną produktywność i poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania najtrudniejszych zadań.

Dodatki, które dostosowują się do 
każdego środowiska.

Sprawnie wykonuj złożone zadania.

Ładowarka Dell Power Companion 
USB-C PW7015MC (12 000 mAh) 
Przenośne źródło zasilania 
notebooka Latitude 12, które 
zapewnia dodatkową energię na 
potrzeby dowolnego systemu 
mobilnego lub tabletu firmy Dell.

Monitor multimedialny Dell 
UltraSharp 23 UZ2315H 
Wyposażony w kamerę 
internetową Full HD i głośniki 
zoptymalizowane pod kątem 
programu Lync®.

Mobilna klawiatura do tabletu 
firmy Dell  
Wyposażona w panel dotykowy 
i zintegrowaną baterię, które 
poprawiają wydajność pracy na 
tablecie Venue 11 Pro.

Adapter złącza USB Type-C 
do HDMI/VGA/Ethernet/USB 
3.0 Dell DA200 CMożliwość 
podłączenia zewnętrznych 
wyświetlaczy i innych 
niezbędnych urządzeń do portu 
USB-C notebooka Latitude 12.

Napęd DVD USB DW316 firmy Dell 
Zewnętrzny płaski napęd 
optyczny USB DVD +/ RW 
firmy Dell obsługuje łączność 
plug and play. Po podłączeniu 
do portu USB umożliwia 
odtwarzanie i nagrywanie 
dysków w dowolnym miejscu.

System głośników Bluetooth 2.1 
(33 W) Dell AC411
Odtwarzanie muzyki z telefonu, 
tabletu lub innego urządzenia z 
łącznością Bluetooth®.

Mysz Logitech Performance MX 
Mysz Logitech Performance MX 
oferuje możliwości niezbędne do 
odniesienia sukcesu. Mysz działa 
precyzyjnie na każdej powierzchni, 
nawet na szklanym stole.

Nowe aktywne piórko firmy Dell   
Zaprojektowane z myślą o 
doskonałej pracy i naturalnych 
odczuciach. Zgodne z tabletami i 
notebookami 2 w 1 firmy Dell.

Przenośny dysk twardy 1 TB* 
firmy Dell do tworzenia kopii 
zapasowych  
Łatwe tworzenie kopii zapasowych 
plików, przechowywanie i 
przenoszenie danych, a nawet 
udostępnianie materiałów w 
sieciach społecznościowych.

58,4 cm  
(23”)

Stacja dokująca do tabletu  
firmy Dell
GMożesz przekształcić urządzenie 
Latitude 11 2 w 1 z serii 5000 lub 
Venue 11 Pro w odpowiednik 
komputera, aby szybko podłączyć 
do niego akcesoria.
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Partnerzy mogą bardzo łatwo zamawiać produkty i rozwiązania firmy Dell bezpośrednio u opiekuna z firmy 

Dell, w naszej witrynie internetowej lub u jednego z autoryzowanych Partnerów w zakresie dystrybucji.

Klienci końcowi, którzy zamawiają produkty bezpośrednio w firmie Dell, mogą łatwo zrobić to przez 

Internet lub telefon. Produkty można kupować online całodobowo, 7 dni w tygodniu. W standardowych 

godzinach pracy można również uzyskać przydatną telefoniczną pomoc techniczną. Można także 

porozmawiać z jednym z naszych wykwalifikowanych Partnerów, którzy pomogą wybrać odpowiednie 

rozwiązania IT na potrzeby prowadzonej działalności.

Jak kupić.

Internet
Partnerzy Premier i Preferred mogą kupować produkty firmy Dell bezpośrednio w witrynie Premier. 
 - Zaloguj się na stronie Dell.pl/Premier 
 - W polu wyszukiwania wpisz wybrany numer referencyjny firmy Dell. 

Telefon
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dell.

Telefon
Partnerzy Premier i Preferred mogą skontaktować się ze swoim opiekunem partnera firmy Dell.

Partner
Warto skontaktować się z jednym z naszych Partnerów. W programie Dell PartnerDirect uczestniczy 
bardzo wielu dostawców, którzy mogą udzielić więcej informacji na temat kompleksowych rozwiązań 
technologicznych firmy Dell. Pobliskiego Partnera można znaleźć na stronie Dell.pl/Findapartner

Dystrybutorzy
Autoryzowani Partnerzy w zakresie dystrybucji oferują wiele najważniejszych serii produktów firmy Dell w 
konkurencyjnych cenach i z możliwością dostawy w następnym dniu. Nowo zarejestrowani Partnerzy mogą 
zakupić produkty firmy Dell u wybranego dystrybutora. Najbliższych dystrybutorów produktów firmy Dell 
można znaleźć na stronie http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/pl_pl/marketing-and-sales/find-a-
partner/pages/partnerfinder.aspx

Internet
Produkty można zakupić bezpośrednio w firmie Dell w portalu Premier. 
 - Zaloguj się na stronie Dell.pl/Premier 
 - W polu wyszukiwania wpisz wybrany numer referencyjny firmy Dell. 
Można to również zrobić na stronie Dell.pl

http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/premier/login/signin?c=pl&l=pl?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/pl_pl/Marketing-and-Sales/Find-a-Partner/Pages/PartnerFinder.aspx?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/pl_pl/marketing-and-sales/find-a-partner/pages/partnerfinder.aspx?&amp;DGC=IR&amp;CID=281807&amp;LID=5351751
http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/pl_pl/marketing-and-sales/find-a-partner/pages/partnerfinder.aspx?&amp;DGC=IR&amp;CID=281807&amp;LID=5351751
http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/premier/login/signin?c=pl&l=pl?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/.aspx?c=pl&s=pad&~ck=mn?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751


Pobierz bezpłatne uaktualnienie ze strony 
windows.com/windows10upgrade*

Zwiększ produktywność, 
a nie budżet.

Latitude 14 z serii 3000
•  Procesor Intel® Core™ i5 piątej generacji
• Windows 7 Professional
• 8 GB pamięci
• Dysk twardy 1 TB
•  Monitor o przekątnej 35,6 cm (14,0”) i 

rozdzielczości FHD o szerokim kącie 
widzenia, powłoką przeciwodblaskową 
i podświetleniem LED

Nowy system Windows, zoptymalizowany pod kątem obsługi urządzeń 
dotykowych, ma dobrze znany interfejs użytkownika oraz dodatkowe 
zalety związane z wydajnością, zabezpieczeniami i zgodnością. Zwiększ 
możliwości komputera dzięki nowemu systemowi Windows.

Zamów w firmie Dell lub u jednego z naszych Partnerów. Wybór należy do Ciebie. 
Informacje na temat sposobów zakupu można znaleźć na stronie 50.

* Ilustracja przedstawia produkt przed premierą. Informacje 
mogą ulec zmianie. Aplikacje są sprzedawane oddzielnie. 
Oferta uaktualnienia do systemu Windows 10 obejmuje 
niektóre urządzenia z systemami Windows 7 i Windows 
8.1 (w tym urządzenia należące już do użytkownika) przez 
jeden rok od wprowadzenia możliwości uaktualnienia. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie  
windows.com/windows10upgrade.

http://www.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-10-upgrade?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-10-upgrade?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751



