
Lehdistötiedote 8.1.2014

Dell esitteli maailman pienimmän 13-tuumaisen kannettavan
Julkistettu Dell XPS 13 on maailman pienin[1] 13-tuumainen kannettava, jossa on lähes reunaton näyttö ja jopa 15 tuntia kestävä akku.
Dell Inspiron -sarja päivittyy 4K Ultra HD -kosketusnäytöillä, Intel RealSense 3D -kameroilla sekä 5. sukupolven Intel® Core™ -suorittimilla
Uusi, kaareva Dell UltraSharp 34 -näyttö tarjoaa käyttäjille mukaansatempaavan visuaalinen kokemuksen.

Dell on julkistanut CES 2015 -kuluttajaelektroniikkamessuilla Las Vegasissa uusinta teknologiaa ja ensiluokkaisia materiaaleja hyödyntäviä XPS-
kannettavia, Inspiron-PC-laitteita sekä tietokonenäyttöjä.

XPS 13 ja XPS 15: kannettavat uudentasoisella käyttökokemuksella

Dell XPS-sarjan kannettavat on aina suunniteltu yhdistämään muotoilun ja toiminnallisuuden parhaat puolet. Maailman pienin 13-tuumainen kannettava, Dell
XPS 13, nostaa tämän ajattelutavan uudelle tasolle lähes reunattomalla näytöllään. Windows 8.1 -käyttöjärjestelmällä varustettu XPS 13 on suunniteltu
kokoluokkansa tehokkaimmaksi ja pisimmällä akunkestolla varustetuksi kannettavaksi. Käyttöaikaa on jopa 15 tuntia yhdellä latauksella.

5,2 mm:n kehyksillä ja jopa 5,7 miljoonalla kuvapisteellä varustettu valinnainen UltraSharp Quad HD+ -näyttö toistaa esitykset ja mediatiedostot värikkäästi
ja yksityiskohtaisesti. Viidennen sukupolven Intel Core -suorittimet ja SSD-levyt tarjoavat suoritus- ja reagointikykyä. XPS 13:n rakenne on huomattavan
kevyt, alkaen vain 1,18 kg[2].

Uusi Dell XPS 15 -kannettava vuorostaan tarjoaa kirkasta väritoistoa ja resoluutiota uudella, valinnaisella UltraSharp 4K Ultra HD -kosketusnäytöllä. Yli
kahdeksalla miljoonalla kuvapisteellä varustettu 4K Ultra HD -näyttö on markkinoiden tarkin paneeli, joka on saatavilla 15-tuumaiseen kannettavaan.
Runsas värikylläisyys ja korkea kuvankirkkaus toistavat käyttäjälle enemmän sisältöä ja yksityiskohtia ja soveltuu siten erityisesti media- ja
verkkosisältöjen, kuten kuvien ja videoiden käsittelyyn. XPS 15:ssä on myös mallille ominainen suorituskyky ja äärimmäisen ohut runko.

Dell Inspiron 7000- ja 5000 -sarjat: tyylikkäät kannettavat uusilla innovatiivisilla ominaisuuksilla

Dell Inspiron -laitesarja täydentyy Inspiron 15 7000-sarjan Windows-kannettavalla. Inspiron 15 7000-sarja on varustettu 5. sukupolven Intel Core -suorittimilla
ja valinnaisella 4K UHD-kosketusnäytöllä. 4K Ultra HD -näyttö antaa käyttäjälle erittäin selkeän, terävän ja laajakulmaisen katselukokemuksen, ja soveltuu
erityisesti video- ja valokuvasisältöjen käsittelyyn. Inspiron 15 7000 -sarja on tyylikkään ja kevyen muotoilun vuoksi helppo kantaa mukana.

Myös Inspiron 15 5000 -sarja on varustettu uusilla 5. sukupolven Intel Core -suorittimilla sekä lähes kahdeksan tuntia kestävällä akulla. 5000-sarja on vain
22,7 mm ohut ja painaa 2,68 kg.

Inspiron 5000- ja 7000-sarjan kannettavat sisältävät visuaalista selkeyttä ja väritoistoa parantavaa True Color -näyttöteknologiaa. Sekä 5000 että 7000-
sarjoissa on Dellin uusi, tarkka kosketushiiri, joka mahdollistaa kosketusnäytön kaltaisen sujuvan ja nopeaan panoroinnin ja suurentamisen.

Dell esitteli myös innovatiivisen Intel RealSense 3D Camera Front F200 -kameran Inspiron 23 All-in-One-pöytäkoneisiin. 3D-kamera mahdollistaa uusia
keinoja vuorovaikutukseen ja sisällöntuotantoon. Kameran syvyyttä tunnistavia ominaisuuksia voi hyödyntää uusilla Intel App Showcase -sovelluksilla muun
muassa 3D-skannauksessa ja 3D-tulostuksessa[3].

Kaareva Dell UltraSharp 34 -näyttö ympäröi käyttäjän aistit

Elokuussa 2014 Pax Prime -tapahtumassa esitelty kaareva Dell UltraSharp 34 –näyttö U3415W on nyt saatavilla. Mukaansatempaava, kaareva
panoraamanäyttö ympäröi käyttäjän aistit yksityiskohtaisella WQHD-resoluutiolla. U3415W-näytön 34 tuumaa ja 21:9-kuvasuhde on ihanteellinen koko
kaarevalle näytölle. Kaarevuus optimoi näkökentän ja minimoi silmän liikkeen tuottaen mukavamman katselukokemuksen kuin litteä näyttö. Integroidut,
tehokkaat 18 W:n kaiuttimet toistavat äänet runsaina ja näytön monipuoliset liitännät tukevat useita laitteita.

Hinnat ja saatavuus[4]                                                                                  

XPS 13 tulee saataville valikoiduissa maissa EMEA-alueella alkaen 1 399 euron hintaan 20.1.2015. Developer Edition tulee saataville valikoiduilla
markkinoilla tammikuun 2015 lopulla.
4K Ultra HD -näytöllä varustettu XPS 15 tulee pian saataville alkaen hintaan 1 849 euroa.
Inspiron 15 5000 -sarja tulee saataville alkaen 629 euron hintaan 20.1.2015.
Inspiron 15 7000 -sarja tulee pian saataville alkaen hintaan 949 euroa.
Inspiron 23 All-in-One Intel Real Sense -kameralla tulee saataville 20.1.2015.
Dell UltraSharp 34 -näyttö on nyt saatavilla alkaen hintaan 899 euroa.
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[1] Perustuu Dellin analyysiin kesäkuussa 2014.
[2] Paino riippuu laitteen kokoonpanosta.
[3] 3D-tulostin myydään erikseen.
[4] Tarjoukset voivat muuttua; ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. Ei sisällä veroja eikä toimitus-, käsittely- ja muita kuluja. Dell pidättää itsellään oikeuden peruuttaa hinnoittelu- tai muista
virheistä aiheutuvia tilauksia.
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