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Dell tuo markkinoille uuden ultraohuen ja kevyen tehokannettavan

Uusi Dell Precision M3800 on markkinoiden ohuin ja kevyin 15 tuuman kannettava tehotyöasema
Suurinta kuvatarkkuutta tarjoava, erittäin kirkas Quad HD+ -näyttö tukee visuaalista työtä
Intel Core i7 –neliydinsuoritin, NVIDIA Quadro –näytönohjain sekä ISV-sertifioinnit tehostavat sisällöntuotantoa ja suunnittelua
Linkin Park -yhtye ryhtyi tuottamaan musiikkivideonsa Dell Precision –tehotyöasemilla

Dell julkisti tänään kevyimmän ja ohuimman 15 tuuman tehotyöasemansa, Dell Precision M3800:n. Yhdistämällä kauniin ja erittäin ohuen
muotoilun sekä tehotyöasemaluokan tehokkuuden, Dell tarjoaa digitaalisten sisältöjen tuottajille ja suunnittelijoille tinkimätöntä
mobiliteettia, tehoa ja tyyliä.

Vain 18 mm ohuessa ja 1,88 kg painavassa M3800:ssä on tuplajäähdytys sekä NVIDIA® Optimus™ -teknologian mahdollistama yli 10 tunnin
akunkesto. M3800 mahdollistaa vaikkapa video-, CAD- ja 3D-editoinnit ja -esittelyt asiakkaan luona tai tien päällä.

Tehotyöaseman suorituskyky ultraohuessa ja kevyessä muodossa

Dell Precision M3800 on saatavissa Windows 8.1 Pro- tai Windows 7 Professional –käyttöjärjestelmällä sekä jopa 16 gigatavun muistilla.
Neljännen sukupolven 8–säikeistetyllä Intel Core i7-4702HQ -neliydinsuorittimella ammattisovellukset pyörivät jouhevasti jopa 3,2 GHz:n
kellotaajuksilla.

M3800 on varustettu NVIDIA Quadro® K1100M –näytönohjaimella, jossa on 2 gigatavun erillinen GDDR5-muisti. Tämä on noin tuplasti
enemmän kuin markkinoiden vastaavissa Ultrabook-kannettavissa.

M3800 on optimoitu ja sertifioitu media-, viihde-, suunnittelu- ja muotoilusovelluksille kuten Adobe Creative Cloud, Autodesk Entertainment
Creation Suite, AutoCAD, Inventor ja Revit, Avid Media Composer, Dassault Catia ja Solidworks, PTC Creo sekä Siemens NX ja TeamCenter.
Valinnainen Dell ProSupport tarjoaa lisäksi maailmanlaajuisen tuen ympäri vuorokauden.

Kaunista muotoilua ja visualisointia

Dell Precision M3800:ssa on tyylikkäästi muotoiltu alumiinirunko, jossa on myös hyödynnetty kevyttä hiilikuitua koneen pohjassa. Viiden
sormen monikosketusnäyttö on Corning Gorilla NBT –lasia. Yksityiskohtien katselu on helppoa kirkkaalta 15,6 tuuman UltraSharp-näytöltä, joka
on saatavana QHD+ (3200x1800) -resoluutiolla. Tämä tarkkuus on harvinainen markkinoiden yleisimmissä kannettavissa tehotyöasemissa.

Linkin Park –musiikkivideon 3D-työvaiheet vauhditettiin Dellillä

Yhdysvaltalainen rock-yhtye Linkin Park tarvitsi tehokasta tekniikkaa tuottaessaan viimeisimmän musiikkivideonsa ja päätti kääntyä Dellin
puoleen. Viime viikolla yhtye julkaisi yhteistyössä elektro-house-DJ Steve Aokin kanssa A Light That Never Comes –videon, joka tuotettiin
NVIDIA® Quadro® -näytönohjaimilla varustetuilla Dell Precision –tehotyöasemilla. Linkin Park on kolmesti voittanut MTV Music Awards
–palkinnon parhaasta rock-videosta. Dell-teknologia tarjosi videon tuotantoryhmälle ”valtavaa nopeutta”, minkä ansiosta 3D-kohtaukset
voitiin mallintaa sekunneissa tuntien sijaan.

Lisätietoja musiikkivideosta ja sen syntyprosessista voit tutustua lehdistötiedotteesta ja osoitteesta www.dell.com/linkinpark.

Hinta ja saatavuus

Dell Precision M3800 tulee saataville maailmanlaajuisesti 14.11.2013, myös Suomessa. Hinnat alkaen 1 399 euroa (+ alv).
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