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Dell julkaisi seuraavan sukupolven kannettavat Vostro -tietokoneet
Viimeisintä teknologiaa hyödyntävä 15-tuumainen Dell Vostro tarjoaa entistä enemmän tehoa ja suorituskykyä
Vostrossa yhdistyvät hienostunut ja käytännöllinen muotoilu sekä yritysluokan tehokkuus
Liiketoimintaa tukevat ominaisuudet tekevät työstä helpompaa ja tuottavampaa

Dell julkaisi tänään seuraavan sukupolven Vostro -kannettavat tietokoneet, jotka on suunniteltu vastaamaan pienyritysten, kotikäyttäjien ja
liikkuvan työn tekijöiden tarpeisiin. Vostro 15 3000 -sarja on ideaali ratkaisu pienyrityksille ja yrittäjille, jotka tarvitsevat huippuominaisuuksia
ilman ylimääräisiä kustannuksia. Vostron tehokkuuden takaavat Intelin uusimmat suorittimet ja erillinen NVIDIAn näytönohjain, jotka yhdessä
tyylikkään muotoilun kanssa muodostavat ammattimaisen kokonaisuuden.

Vostro 15 3000 -tuoteperhe

Uusi 15-tuumainen Vostro tarjoaa vaaditut ominaisuudet ja riittävän suorituskyvyn ammattilaisille, jotka kaipaavat työssään tehokkuutta ilman
ylimääräisiä ominaisuuksia. Sen avulla työntekijät voivat hyödyntää taulukkolaskentaohjelmia ja rakentaa esityksiä tehokkaasti ajasta tai
paikasta riippumatta. Vostron suorituskyvyn takaavat Intelin uusimmat suorittimet, jotka ovat saatavilla aina viidennen sukupolven Core i5 -
suorittimiin asti.

Vostro 15 -laitteessa on koko työpäivän (8h 42min) kestävä akku, jonka ansiosta se sopii täydellisesti liikkuvaa työtä tekevälle. Vaativampia
grafiikka-ominaisuuksia tarvitsevia ohjelmistoja tai jatkuvaa moniajoa varten käyttäjät voivat valita erillisen NVIDIA-näytönohjaimen jopa 2GB:n
muistilla ja 4GB:n nopealla RAM-keskusmuistilla.

Uusi Vostro 3000 -sarjan kannettava tietokone on alle tuuman (2,54 cm) paksuinen. Laite on saatavilla EMEA-alueella kokomustana versiona,
jonka mikro-raita -kuvioitu kansi helpottaa laitteen käsittelya ja suojaa sitä naarmuilta päivittäisessä käytössä. Lisäksi laitteessa on tehokkuutta
ja liitettävyyttä parantavia ominaisuuksia kuten optinen asema, VGA-liitin, heijastamaton FHD-näyttö, erillinen numeronäppäimistö ja
tallennustila aina 1 terabittiin asti.

Dell-yritysratkaisujen tuoteperhe vastaa kaikenkokoisten asiakkaiden tarpeisiin oli kyse sitten viiden hengen start-up-yrityksestä tai 5000
hengen suuryhtiöstä. Hiljattain päivitetty Latitude-portfolio tarjoaa yrityksille täysin varusteltuja korkealuokkaisia mobiiliratkaisuja yksilölliset
tarpeet huomioiden. Helposti hallittavien ja yhdistettävien laitteistojen lisäksi Dell Data Protection Solutions takaa asiakkaille markkinoiden
turvallisimman, hallittavimman ja luotettavimman tietoturvaratkaisun.

Lisäksi ProSupport Plus PC- ja tablet-tietokoneille on markkinoiden ainoa saatavilla oleva palvelu PC- ja tablet-tietokoneille, joka tarjoaa
automaattisen tuen ongelmien ehkäisemiseksi ennen niiden ilmenemistä sekä apua ongelmien ratkaisemiseksi. Yhdistettynä ProSupport Plus
for Enterprise -tietoturvaratkaisuun pienet yritykset kykenevät Dellin kumppanina hallitsemaan IT-ympäristöään.
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