
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
Tiedote 10.1.2018 

 

Dell rikkoo rajoja uusilla tietokoneilla, ohjelmistoilla ja kumppanuuksilla CES 2018 
-tapahtumassa 
 
Consumer Electronics Show, LAS VEGAS 
 

• XPS 13 on nyt pienempi, ohuempi ja kevyempi kuin koskaan. Se on varustettu InfinityEdge 4K  
-näytöllä ja se tulee markkinoille nyt myös uuden värisenä: ruusukullan ja valkoisen yhdistelmänä.  

• Uusi, luokkansa tehokkain ja pienin XPS 15 2-in-1 on varusteltu kahdeksannen sukupolven Intel® 
Core™ -prosessoreilla ja Radeon™ RX Vega M -grafiikalla. 

• Uusi Alienware Command Center auttaa hallinnoimaan peliympäristöä ja saamaan irti laitteiden 
koko suorituskyvyn. 

● Päivitetty Latitude-kannettavien tuoteperhe tarjoaa tuottavuutta liikkuville ammattilaisille.  
 
Dellin uudet innovaatiot venyttävät mahdollisen rajoja. Dell julkisti vuosittaisessa Consumer Electronics 
Show 2018 (CES) -tapahtumassa joukon uutuuksia vastaamaan monipuolistuviin työnteon ja pelaamisen 
tarpeisiin. Tyylikkyyden ohella Dell korostaa uskomattomia, kuoreen kätkettyjä innovaatioita, jotka 
parantavat suoritusta, toiminnallisuutta sekä kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta.  
 
Uudet XPS 13 ja XPS 15 2-in-1 – innovatiivista tyylikkyyttä ja tehoa  
 
Palkittu Dell XPS-tuoteperhe päivittyy. Sarjan tuoreimmalle tulokkaalle, XPS 13 -kannettavalle, on 
myönnetty CES 2018 Innovation Award -kunniamaininta. Seuraavan sukupolven InfinityEdge 4K Ultra HD 
-näytöllä varusteltu XPS 13 saa hopeamustan värivaihtoehdon rinnalle tyylikkään ruusukultaisen ja 
valkoisen yhdistelmän. Uutuudessa on kapeammat näytön reunat sekä aiempaa kirkkaampi näyttö ja 
korkeampi 4K Ultra HD -resoluutio. Ohuen ja kevyen muotoilun lisäksi Dell Power Manager tuo tehoa 
silloin, kun sitä tarvitaan. Nasan Mars-mönkijöistä tuttu GORE Thermal Insulation -teknologia takaa, että 
laite pysyy viileänä kovassakin käytössä.  
 
Uusi Dell XPS 15 2-in-1 vastaa harrastelijoiden ja ammattilaisten tarpeeseen ohuemmasta, kevyemmästä 
ja tehokkaammasta kannettavasta laitteesta. XPS 15 2-in-1 on tehokkain, pienin ja ohuin markkinoilla 
oleva 15.6-tuumainen 2-in-1 -laite1, jonka uusi kahdeksannen sukupolven Intel® Core™ -prosessori 
yhdistettynä Radeon™ RX Vega M -grafiikkaan riittävät ajamaan raskaita sisällöntuotantosovelluksia, 
suuria tiedostoja ja AAA-pelejä. Laite sisältää myös sisällöntuottajien kaipaamat kosketus- ja 
kynäohjaimet sekä innovatiivisen, tehostetun vasteen näppäimistön.  
 
Ensiluokkainen suunnittelu, laadukkaat materiaalit ja viimeistely takaavat toiminnallisen ja futuristisen 
muotoilun.  
 
Elokuvien ja tv-sarjojen katsominen kannettavalta on entistä lähempänä elokuvateatterikokemusta 
laadukkaan kuva- ja äänimaailman tarjoavan Dell Cineman avulla. Dell Cinema on saatavilla XPS-
kannettaviin sekä valittuihin Inspiron-malleihin.  

                                                      
1 

Perustuu Principled Technologies -raporttiin Dellin toimeksiannosta, 12/2017. Koko raportti täällä. 

 

 

http://www.principledtechnologies.com/Dell/XPS_13_Laptop_Benchmark_CPU_Testing_12_17.pdf


 

 
 

 

Uusi Alienware Software Command Center ja tukea e-urheiluun 

Uusi Alienware Command Center yhdistää järjestelmäasetukset, sisällön ja muut toiminnot 
yksinkertaiseksi ja tyylikkääksi käyttöliittymäksi. Se auttaa pelaajia optimoimaan kannettaviaan ja 
oheislaitteitaan yksilöllisiin tarpeisiin. Pelaaja pääsee käsiksi pelikirjastoonsa kaikkialta, luo helposti 
räätälöityjä profiileja kuhunkin peliin ja voi puristaa lisää tehoa tehonhallinta- ja ylikellotustyökaluilta.  
 
Dell ja Alienware ovat jo pitkään investoineet e-urheiluun tukemalla alan ensimmäistä mestaruussarjaa ja 
valittuja joukkueita (esim. Team Liquid). Dell myös toimii yhteistyössä katseenseurantaan erikoistuneen 
Tobii-yhtiön kanssa tuodakseen katseenseurantateknologiaa e-urheiluturnauksiin ja mullistaakseen näin 
katsojakokemuksen.  
 
Dell tekee VR:stä todellisuutta 
 
Dell julkistaa uuden Dell Inspiron -pelitietokoneen VR-valmiuksilla. PC-pelaajille tehdyssä uudessa 
laitteessa on kahdeksannen sukupolven Intel® Core™ neli- ja kuusiydinprosessorit ja -grafiikat, 
vaihtoehtoisia SSD-kovalevyjä nopeampaan käynnistykseen sekä älykkäät lämpöominaisuudet pidempiin 
pelisessioihin.  
 
Uusia näyttöjä ja lisää suorituskykyä Dell Latitude -tuoteperheeseen 
 
Dell jatkaa johtavana näyttöjen valmistajana ja julkaisee kaksi uutta tuotetta maailman kirkkaimpien 
ultraohuiden näyttöjen sarjaan2: Dell 27 ja 24 Ultrathin -näytöt (S2719DM ja S2419HM). Lähes 
reunuksettomat InfinityEdge-näytöt toistavat CinemaColor-tason HDR-sisältöjä rikkaalla värisyvyydellä, 
kirkkaudella ja kontrasteilla. Ohuet, vain 5,5 millimetrin paksuiset näytöt tuottavat 600 cd/m2 
huippukirkkauden.   
 

Dell Latitude -tuoteperheen turvalliset ja helposti hallittavat 2-in-1-laitteet on suunniteltu liikkuvaan 
työskentelyyn. Niissä on uudet kahdeksannen sukupolven Intel® Core™ vPro™15W -tupla- ja 
neliydinprosessorit, jotka tuovat merkittävästi lisätehoa. Tästä on hyötyä esimerkiksi 
tietoturvaohjelmistojen – kuten kryptauksen ja haittaohjelmien tunnistamisen – mahdollistamisessa ilman, 
että laitteen suoritusteho laskee. 
 

Latitude-tuoteperhe on päivitetty uusilla, piilotetuilla innovaatioilla. Esimerkiksi Latitude 7490:n liikkumista 
seuraava antenni takaa paremman Wifi-taajuuden, nopeuden ja yhteyden luotettavuuden. Uusi, erittäin 
matalan tehon Full HD -näyttö vähentää virrankulutusta jopa 50 % ja pidentää näin akun kestoa.  
 
Maksimoidakseen liikkuvien käyttäjien tuottavuuden Dell esittelee maailman pienimmät Dell Performance 
Portable Thunderbolt SSD 1000 (1TB) ja SSD 500 (500GB) -tiedonvarastointilaitteet, jotka pohjautuvat 
Thunderbolt™ 33 -teknologiaan.  
 
Saatavuus: Mainitut Dell XPS 13 ja Dell Latitude -kannettavat ovat saatavilla.  
 
Tulossa pian: 

• Dell Ultrathin Monitor (S2719DM) on saatavilla maailmanlaajuisesti 30.1.2018  

• Dell 24 Ultrathin Monitor (S2419HM) on saatavilla maailmanlaajuisesti 30.1.2018  

• Dell Portable Thunderbolt 3 SSD 1TB ja 500GB ovat saatavilla maailmanlaajuisesti 28.2.2018  

• Dell XPS 15 2-in-1 on saatavilla loppukeväällä 
 

 
 
 
 
 
2 Perustuu Dellin sisäiseen analyysiin, jossa vertailtiin kilpailevien 24- ja 24-tuumaisten näyttöjen kirkkautta (cd/m2) 
 3 Perustuu Dellin sisäiseen anlayysiin 12/2017 



 

 
 

 

Lisätietoa: 
 

● Lisätietoa, kuvia ja tiedotteita CES 2018 -tapahtumasta: http://bit.ly/DellCES18NewsSite  
● Dellin CES 2018 live-uutislähetys tai tallenne: http://bit.ly/DellCES18NewsSite  
● Seuraa Delliä Twitterissä, Facebookissa, YouTubessa ja Linkedinissä  
● Lue lisää vuosikertomuksesta, miten Dell Technologies ratkaisee asiakkaiden suurimpia 

haasteita 
● Lue englanninkielininen tiedote täällä.  

 
Dell myös parantaa asiakastukeaan Support Assist4-teknologiaan pohjautuvalla Premium Support Plus -
palvelulla. Dellin XPS-, Inspiron- ja Alienware -järjestelmille saatavilla oleva palvelu ennustaa ongelmat 
ennen niiden syntymistä, tuhoaa viruksia automaattisesti ja optimoi kuluttajille suunnattujen tietokoneiden 
suorituskykyä. 

 
Lisätietoja: 

Onni Vuorio, tuotemarkkinointipäällikkö, onni.vuorio@dell.com, puh. 050 353 7103 
Päivi Kivikoski, markkinointi- ja viestintäjohtaja, paivi.kivikoski@dell.com , puh. 040 635 8768 

 

Dell 

Dell Inc., osa Dell Technologies -yritysperhettä, tarjoaa kaiken kokoisille organisaatioille laajan, 
innovatiivisen tuote- ja ratkaisuvalikoiman. Dell Inc. yhdistää Dell-päätelaitteet ja Dell EMC:n 
infrastruktuuritarjooman, joiden avulla se auttaa yrityksiä nykyaikaistamaan, automatisoimaan ja 
muuttamaan konesalejaan sekä tarjoamaan työntekijöille heidän tarvitsemansa laitteet tietoturvalliseen 
työn tekemiseen missä ja milloin tahansa. 

Copyright © 2017 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. Dell, Dell Inc. and the Dell logo are trademarks of Dell 
Technologies in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of 
their respective companies.  

4SupportAssistia ei ole saatavana Linux-, Windows 10S-, Windows RT-, Android-, Ubuntu- tai Chrome-pohjaisile tuotteille.  
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