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Dell julkaisi uudet Precision-tehotyöasemat – suorituskykyä ja tyylikkyyttä
Ammattilaisten käyttöön suunniteltu Dell Precision -tuotesarja yhdistää korkealuokkaisen muotoilun ja huippuluokan suorituskyvyn
Dell Precision -tehotyöasemat tarjoavat keveytensä ja kokonsa ansiosta loistavat edellytykset liikkuvalle työlle
Uudistuneet Dell Precision -pöytäkoneet yhdistävät huippuluokan suorituskyvyn ja kohtuullisen hinnan

Dell julkisti tänään uudet kannettavat Dell Precision -tehotyöasemat sekä päivityksiä pöytäkoneratkaisuihin. Täysin uudistetuissa kannettavissa Dell
Precision -tehotyöasemissa yhdistyy ohut muotoilu, keveys, suorituskyky, kestävä akku, briljantti näyttö sekä viimeisimmät näytönohjaimet. Dell Precision
-laitteet on sertifioitu ammattilaissovelluksia varten ja alan johtavien tukipalveluiden avulla ne tarjoavat ainutlaatuista luotettavuutta sekä joustavuutta.

Dell Precision -malliston suorituskyvyn takaavat kuudennen sukupolven Intel ® Core™- sekä Intel® Xeon prosessorit, jotka löytyvät nyt myös kannettavista
malleista. Viimeisintä teknologiaa hyödyntävät AMD- ja NVIDIA-ratkaisut varmistavat laskentakapasiteetin riittävyyden ja toimialan parhaan visuaalisen
suorituskyvyn yhdessä uusien näyttövaihtoehtojen kanssa. Lisäksi InfinityEdge Full HD- ja UHD -vaihtoehdot tarjoavat huippuluokan ominaisuuksia 15.6"
koossa.

Dell Precision -tehotyöasemat on suunniteltu ammattikäyttöön, jonka takia laitteet on ISV-sertifioitu ammattilaissovelluksia varten. Laitteita kiihdyttää
SCCM-integroitava Dell Precision Optimizer -suorituskykytyökalu, joka optimoi työaseman asetukset käytössä oleville ammattisovelluksille, tehostaen
samalla niiden suorituskykyä merkittävästi mm. Adobesta AutoDeskin ohjelmissa. Tehotyöasemat tukevat uusinta USB-teknologiaa sekä Thunderbolt™ 3 -
porttia, jonka lisäksi viimeisimmät M.2 PCIe NVMe -tallennusratkaisut mahdollistavat suurien tiedostomäärien hallinnan.

Dell ProSupport Plus PC:ille ja tableteille on alan ainoa tukipalvelu, joka yhdistää asiantuntija-avun, vahinkojen korjauksen ja ennakoivan valvonnan
automaattiseen ongelmien tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Ratkaisu tarjoaa suurimman mahdollisen tuen pienimmällä mahdollisella vaivalla asiakkaalle.

Lisäksi Dell julkisti uudet ammattikäyttöön suunnitellut UltraSharp 25- ja UltraSharp 27 -näytöt, jotka tarjoavat alan johtavaa suorituskykyä muotoilusta
tinkimättä.

Saatavuus

Dell Precision -tehotyöasemat tulevat saataville lokakuun aikana
Uudet Dell UltraSharp -näytöt ovat saatavilla 20. lokakuuta 2015 lähtien
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Tietoja Dellistä
Dell kuuntelee asiakkaitaan ja toimittaa heille innovatiivisia teknologioita ja palveluita, jotka antavat voimaa tehdä enemmän. www.dell.fi

Dell World
Osallistu kanssamme Dell World 2015 -tapahtumaan 20.–22.10. Dellin päätapahtuma tuo yhteen teknologia- ja liiketoiminta-ammattilaiset verkostoitumaan, vaihtamaan ajatuksia ja
luomaan yhdessä parempaa tulevaisuutta. Lue lisää osoitteessa www.dellworld.com ja seuraa Twitterissä #DellWorld-tunnistetta.


