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Dell Latitude 7390 FHD IPS Intel Core
i5-8350U 16GB 512GB SSD PCIe
Windows 10 Pro
Cena

3 222,00 zł

Cena poprzednia

3 397,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

ND2739E88I1PBFXXBST

Kod producenta

N016L739013EMEA

Kod EAN

5902002050432

Producent

Dell

Numer ID

42170

Opis produktu

Mega moc ! Niska cena ! Profesjonalność w
każdym calu !
Niezawodny procesor, wydajna karta grafiki, znakomity panel LCD to właśnie to czego potrzebujesz do pracy !Prostota
wykonania, wyszukane materiały oraz stylistyka zadowoli każdego użytkownika.

Specyfikacja techniczna
Model
Procesor

Pamięć RAM
Dysk Twardy
Karta Graficzna
Matryca

Porty
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Dell Latitude 7390
Intel Core i5-8350U
1,7 - 3,6 GHz
4 rdzenie / 8 wątków
SmartCache 6 MB
16GB DDR4
512 GB SSD PCIe
Intel UHD Graphics 620
13,3 FHD (1920x1080)
Matowa
IPS
Dotykowa
Podświetlana diodami LED
1x HDMI
2x USB 3.1 (1 z funkcją PowerShare)
1x RJ45 (LAN)

Specyfikacja techniczna

Komunikacja

System Operacyjny
Klawiatura
Kolor
KOD

1 złącze Display Port przez USB Typu C
1x wejście słuchawkowe/mikrofonowe combo
jack
1x Czytnik kart pamięci micro SD 4.0
1x gniazdo blokady klinowej Noble
Kamera internetowa
mikrofon
WIFI 802.11AC
Karta sieciowa 10/100/1000
Windows 10 Pro 64-bit PL
podświetlana
w standardzie QWERTY
Czarny
DE-NA-44021

Moduł TPM
W wielkim uproszczeniu moduł TPM (Trusted Platform Module) to mikroukład, dzięki któremu możemy korzystać ze
wszystkich zaawansowanych funkcji zabezpieczeń. Taką funkcją może być szyfrowanie dysków za pomocą BitLockera – funkcji
szyfrowania i zabezpieczania dysków w systemach Windows z serii Professional. Warto zaznaczyć, że moduły TPM bardzo
często są na wyposażeniu wielu komputerów, głównie z serii biznesowych, dlatego należy sprawdzić, czy posiadany sprzęt ma
taki dodatek.
Złamanie zabezpieczenia za pomocą modułu TPM jest bardzo trudne. Wszystko przez charakterystykę pracy takiego
rozwiązania. Otóż moduł TPM tworzy klucze szyfrowania, które mogą być odszyfrowane tylko za pomocą tego samego modułu.
Oznacza to, że moduł TPM ukrywa wszystkie klucze we własnym magazynie przechowywania w obrębie modułu. Jeśli klucze
byłyby przechowywane na chronionym dysku twardym, dostęp do nich byłby stosunkowo łatwy.

Optymalny pod każdym względem
Doskonały obraz: piękny, 13-calowy wyświetlacz Full HD ma wąską ramkę i powłokę przeciwodblaskową, a dzięki
inteligentnej konstrukcji mieści się w 12-calowej obudowie, co zapewnia poręczność i wyjątkowy obraz. Dopracowana
konstrukcja: notebook Latitude 7390 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak stopy magnezu. Łączy
doskonałe wzornictwo z najlepszą w swojej klasie wytrzymałością.
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Wysoka wydajność dopasowana do Twoich
potrzeb
Pełny zakres mocy: odczuj wzrost wydajności dzięki opcjonalnym procesorom Intel™ ósmej generacji i zapewniającym
optymalną szybkość dyskom SSD.
Trwała konstrukcja: ten notebook umożliwia pracę nawet w wyjątkowo długie dni — jego bateria wystarcza na 19 godzin, a
w połączeniu z urządzeniem Dell Power Companion można pracować ponad 20 godzin.
Znakomita ochrona: dostosuj zabezpieczenia do swoich potrzeb. Masz do dyspozycji szeroką gamę sprzętowych i
programowych opcji zabezpieczeń, takich jak bezpieczny procesor Dell ControlVault™ 2.0.

Bezkompromisowa moc i krótszy czas reakcji
Teraz komputer może wykonywać codzienne zadania szybciej dzięki dwukrotnie wyższej wydajności systemu w porównaniu z
5-letnim komputerem. Płynna edycja zdjęć i filmów. Szybkie przechodzenie między programami i oknami. Łatwa obsługa wielu
zadań. Co więcej, oprócz wyższej wydajności komputer zapewnia możliwość pracy na baterii , co oznacza, że można go ze
sobą zabrać w dowolne miejsce, nie martwiąc się o kable i gniazdka.
Zrelaksuj się w świecie fantastycznej grafiki, jaką zapewnia doskonała technologia Intel® Graphics.

Stacja dokująca Dell Business Dock WD15: moc dająca przewagę
(niedostępna na naszej aukcji)
Dzięki stacji dokującej Dell Business Dock WD15 możesz szybko rozpocząć pracę przy biurku. Najwydajniejsze, w pełni zgodne
i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie ze złączem USB-C pozwala wygodnie podłączyć notebooka po powrocie do biura.
Stacja dokująca Dell Business Dock WD15: możesz ładować notebooka Latitude i podłączyć do niego nawet dwa
wyświetlacze Full HD i inne urządzenia peryferyjne za pomocą jednego kabla DisplayPort™ ze złączem USB Type-C™.
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Porty i gniazda
1. Gniazdo audio typu combo
2. Micro SIM
3. Micro SD
4. USB 3.1 pierwszej generacji
5. RJ45
6. Gniazdo blokady Noble
7. Zasilanie prądem zmiennym
8. Port USB typu C
9. HDMI
10. USB 3.1 pierwszej generacji z funkcją PowerShare
11. Czytnik kart SC (brak)

Wymiary i masa
1. Wysokość: 16,33 mm (0,64") / 16,53 mm (0,66") (przód/tył, w wersji bez ekranu dotykowego) |
2. Szerokość: 304,8 mm (12,0”) |
3. Głębokość: 207,9 mm (8,19”) | Minimalna masa: 1,19 kg (2,631 funta)

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
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Pamięć RAM: 16GB
Dysk Twardy Pojemność: 512GB
Dysk Twardy rodzaj: SSD
Typ pamięci RAM: DDR4
Model: DELL LATITUDE 7390
Typ: ULTRABOOK
Kolor: CZARNY
Procesor (Producent): INTEL
Procesor (rodzina): CORE i5
Procesor (opis): INTEL CORE i5-8350U
Procesor (taktowanie): 1,7 GHz - 3,6 GHz
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): MATOWA
Matryca (rodzaj): IPS
Dotykowy Ekran: TAK
Napęd Optyczny: NIE
Opcja LTE: NIE
Podświetlana klawiatura: TAK
System: WINDOWS 10 PRO
Stan: RECERTYFIKOWANY

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Zmiana RAMu na:: -wybierz- , 4GB , 8GB , 12GB , 16GB
Zmiana dysku SSD na:: -wybierz- , 128GB , 256GB , 512GB , 1TB
Modem LTE: -wybierz- , Tak , Nie
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