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DELL INSPIRON 7391 2w1 FHD
i5-10210U 8GB 512GB PCIe Windows
10
Cena

3 895,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NDEI73E08K1HBFXXSLT

Kod producenta

I7391-5537SLV

Kod EAN

0884116360537

Producent

Dell

Numer ID

42491

Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Model
Procesor

Pamięć RAM
Dysk Twardy
Karta Graficzna
Matryca

Porty

Komunikacja

System Operacyjny
Klawiatura

Kod
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DELL INSPIRON 7391 2w1 SREBRNY
Intel® Core i5-10210U
1.6 GHz (TURBO: 4.2 GHz)
4 rdzenie / 8 wątków
Smart Cache 6 MB
8 GB LPDDR3
512 GB SSD PCIe
Zintegrowana
Intel UHD Graphics
13,3"
FHD (1920x1080)
Podświetlana diodami LED
Błyszcząca
Dotykowa x360
IPS
1. Czytnik kart microSD 3:1 |
2. Uniwersalne gniazdo audio |
3. Port USB 3.1 Gen 1 |
4. Zasilanie |
5. HDMI 2.0 |
6. Port Thunderbolt™ 3 z obsługą zasilania i złącza
DisplayPort
Bluetooth ,
WiFi 802.11ac
Kamera internetowa
mikrofon
Windows 10 64-bit PL
Możliwość zakupu Windows 10 Professional x64 PL
Podświetlenie:tak,
Klawiatura numeryczna: nie,
W standardzie QWERTY US
DE-NA-44031 + ABAPARTRP0T03

Windows 10 jest coraz lepszy
Nowa aktualizacja Windows 10 oferuje mnóstwo atrakcyjnych funkcji. Udoskonalona aplikacja Zdjęcia ułatwia i uprzyjemnia
prezentowanie historii na wideo — możesz dodawać do nich ścieżkę dźwiękową, efekty przejścia oraz 3D i korzystać z wielu
innych funkcji. Gotowe wideo możesz wyjątkowo szybko udostępnić dzięki intuicyjnym ustawieniom, które umożliwiają
błyskawiczną łączność z najbliższymi osobami

Bezpieczeństwo bez zbędnego oprogramowania
Dbamy o porządek na pulpicie i bezpieczne działanie komputerów już od pierwszego uruchomienia. Nasze instalowane
fabrycznie oprogramowanie obejmuje dodatkowo jedynie pięć wyselekcjonowanych aplikacji, które usprawniają pracę.

MOC DO DZIESIĄTEJ POTĘGI
Inteligentna wydajność dzięki mocy SI
Laptopy z procesorami Intel® Core™ dziesiątej generacji uczą się i przystosowują do potrzeb użytkownika, wykorzystując
zalety wbudowanych instrukcji SI, które pozwalają szybciej i płynniej wykonywać zadania.

Innowacyjność stała się wygodą
Wbudowany schowek:
dostępna po raz pierwszy innowacyjna konstrukcja zawiasu umożliwia bezpieczne przechowywanie pełnowymiarowego
aktywnego piórka, a także bezproblemowe wyjmowanie go w dowolnym trybie, nawet jeśli notebook jest zamknięty.

Zachowaj zimną krew:
nasz zawias został zaprojektowany z myślą o zaawansowanym odprowadzaniu ciepła. Pozwala on utrzymać przepływ
powietrza z tyłu komputera, dzięki czemu zawsze pozostaje chłodny niezależnie od tego, gdzie jesteś.
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Wydajna praca w czterech trybach
Cztery tryby:
dzięki nowatorskiej konstrukcji lekki i wszechstronny notebook Inspiron 13 „2 w 1” z serii 7000 w wersji czarnej umożliwia
przełączanie się między czterema różnymi trybami pracy. Tryb namiotu jest idealny do korzystania z przepisów kulinarnych w
czasie rzeczywistym, tryb podstawki przydaje się do oglądania filmów w samolocie, tryb notebooka ułatwia pisanie tekstu lub
tworzenia wiadomości e-mail, a tryb tabletu pozwala czytać w wygodnej pozycji.

Port USB Type-C™:
wielofunkcyjny port obsługuje rozmaite urządzenia peryferyjne oraz standard DisplayPort, a dodatkowo może być źródłem
zasilania, co umożliwia proste połączenie z wieloma konfiguracjami i urządzeniami. Port obsługuje technologię Thunderbolt™ 3
i umożliwia transfer danych z prędkością do 40 Gb/s — to 8-krotnie więcej niż w przypadku innych rozwiązań.

Zaawansowane zarządzanie temperaturą:
notebook „2 w 1” rozpoznaje, kiedy trzymasz go w rękach, na kolanach lub na biurku. W inteligentny sposób dostosowuje
profil termiczny, aby utrzymać niską temperaturę. Stawiając notebooka na biurku, można uniknąć dyskomfortu i uwolnić jego
pełną moc, która zapewni maksymalną produktywność.

ExpressCharge Boost™:
urządzenie naładujesz od 0% do 35% w zaledwie 20 minut3 — to da mu dość energii, by można było zacząć pracę bez
potrzeby przełączania się od gniazdka do gniazdka. Szykujesz się na dłuższe wyjście? W ciągu godziny3 naładujesz notebooka
do 80%.

Zawias, jakiego jeszcze nie było:
nowy, elegancki zawias zmniejsza liczbę linii zniekształcających styl notebooka. Otwory wentylacyjne w zawiasie są ukryte,
dzięki czemu notebook jeszcze lepiej prezentuje się od tyłu. Podczas korzystania z urządzenia „2 w 1” na biurku w trybie
notebooka jego tylna część zostaje uniesiona, aby zwiększyć przepływ powietrza.

Idealnie wykończony metal:
precyzyjnie wytłoczone krawędzie osłony i podpórki na nadgarstki są szorstkie, ale też delikatne w dotyku, a jednocześnie
stanowią przeciwwagę dla wykończeń z anodyzowanych, szczotkowanych i ciętych diamentami materiałów, które współgrają
ze sobą na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach z aluminium.

Najwyższej jakości klawiatura:
ciesz się elegancką konstrukcją i całkowitą integracją dzięki nowemu przyciskowi zasilania, który służy również jako czytnik
linii papilarnych, pozwalając zalogować się jednym dotknięciem.
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Uwiecznij wszystko
4-elementowy obiektyw:
nowa, zminiaturyzowana kamera internetowa ma obiektyw składający się z 4 elementów — to więcej niż w przypadku
standardowych kamer internetowych, dzięki czemu każdy centymetr obrazu wyróżnia się ostrością.

Aktywne wyrównanie:
obiektyw został złożony przez niesamowicie wybitnie precyzyjne urządzenia, by zagwarantować, że wszystkie punkty obrazu
będą znajdowały się w obszarze ostrości.

Czasowa eliminacja zakłóceń:
dzięki zastosowaniu zaawansowanej eliminacji zakłóceń jakość obrazu ulega znacznej poprawie, szczególnie w słabym
oświetleniu.

Miniaturyzacja:
kamera internetowa łączy ze sobą najlepsze cechy dwóch światów: niezmienione położenie na środku górnej krawędzi wąskiej
ramki i lepszą ogólną jakość obrazu.

Porty i gniazda
1. Czytnik kart microSD 3:1 | 2. Uniwersalne gniazdo audio | 3. Port USB 3.1 Gen 1 | 4. Zasilanie | 5. HDMI 2.0 | 6. Port
Thunderbolt™ 3 z obsługą zasilania i złącza DisplayPort

Wymiary i masa
1. Wysokość: 13,66 mm –15,90 mm (0,54 cala–0,63 cala) | 2. Szerokość: 306,76 mm (12,08 cala) | 3. Głębokość: 215,92 mm
(8,5 cala) masa początkowa: 1,4 kg (3,09 funta)
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Dodatkowe informacje
Komputery nowe, pochodzą z anulowanych zamówień producenta bądź nadwyżek magazynowych. To produkty pełnowartościowe z certyfikatem jakości, pozbawione wad technicznych, przepakowane i
oferowane z fabrycznym zestawem akcesoriów. Zestaw zawiera:
Komputer
System operacyjny Windows 10
Dedykowany zasilacz
Okablowanie w standardzie polskim
Opakowanie

Pamięć RAM: 8GB
Dysk Twardy Pojemność: 512GB
Dysk Twardy rodzaj: SSD
Typ pamięci RAM: LPDDR3
Model: INSPIRON 7391-5573
Typ: 2w1
Kolor: SREBRNY
Procesor (Producent): INTEL
Procesor (rodzina): CORE i5
Procesor (opis): INTEL CORE i5-10210U
Procesor (taktowanie): 1,6GHz - 4,2GHz
Procesor(Rdzenie/Wątki): 4/8
Karta graficzna (producent): INTEL
Karta graficzna (Nazwa): INTEL UHD 620
Karta graficzna (pamięć karty): WSPÓŁDZIELONA
Matryca (przekątna): 13,3
Matryca (rozdzielczość): FHD 1920x1080
Matryca (powłoka): BŁYSZCZĄCA
Matryca (rodzaj): IPS
Dotykowy Ekran: TAK
Napęd Optyczny: NIE
Opcja LTE: NIE
Podświetlana klawiatura: TAK
System: WINDOWS 10
Stan: RECERTYFIKOWANY

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Zmiana Dysku na:: -wybierz- , 128GB SSD PCIe , 256GB SDD PCIe , 512GB SSD PCIe , 1TB SSD PCIe
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