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Dell esitteli uusia XPS-sarjan PC-laitteita – alan ensimmäinen 15” kannettava lähes
reunattomalla näytöllä sekä ensimmäinen 4K:n 2-in-1

Dell julkisti XPS-sarjan tehokkaimman kannettavan, XPS 15:n. Se on maailman pienin 15-tuumainen kannettava käytännössä
reunattomalla InfinityEdge-näytöllä.
XPS 12:ssa on innovatiivinen muotoilu: tabletti muuttuu kannettavaksi magneettisella näppäimistöliitännällä. XPS 12 on myös alan
ensimmäinen 2-in-1-kannettava, jossa on 4K Ultra HD –näyttö.
XPS 13 on maailman pienin 13-tuumainen kannettava lähes reunattomalla InfinityEdge-näytöllä. Malli on päivitetty paremmalla
suorituskyvyllä.
Kaikki XPS-mallit on päivitetty tuoreimmilla teknologioilla, kuten Intel Core -suorittimilla, ja optimoitu Windows 10:lle.
Dell tuo yrityksille tietoturva-, hallittavuus- sekä telakointiratkaisut koko XPS-sarjalle.

Dell on julkistanut uuden valikoiman palkitusta XPS-kannettavien sarjastaan. Uudistettuun sarjaan lukeutuvat 2-in-1-kannettava XPS 12 sekä XPS 13- ja
XPS 15 -kannettavat. Kaikissa laitteissa on 6. sukupolven Intel Core -suorittimet sekä sulavalinjaisempi muotoilu, ja ne on suunniteltu erityisesti Windows
10:lle.

XPS 13 ja XPS 15 on tehty äärimmäisen kevyistä materiaaleista, kuten hiilikuidusta ja työstetystä alumiinista. Kaikissa XPS-laitteissa on näyttöpaneelit
yksityiskohtaisella terävyydellä ja tarkoilla väreillä sekä valinnaisella Corning® Gorilla® Glass NBT™ -lasituksella (vain kosketusnäyttöihin). Lisäksi
uusimmat grafiikat ja suorittimet tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn, liikuteltavuuden ja kestävyyden. Uudistettuihin XPS-kannettaviin on myös sisällytetty
Dell Latitude -yrityskannettavista valittuja ominaisuuksia, kuten parannettua hallittavuutta ja tietoturvaa. Koko XPS-sarja telakoituu Thunderbolt™-liitännällä
telakkaan, jota tulee käyttämään myöhemmin myös koko Latitude-mallisto.

Uusi XPS-mallisto:

XPS 12 2-in-1: innovatiivinen 2-in-1-laite muuntuu magneettisen näppäimistöliitännän avulla vaivattomasti yhdellä kädellä kannettavasta PC:stä
tabletiksi ja päinvastoin. XPS 12 on alan ainoa 2-in-1-laite 4K Ultra HD -näyttövaihtoehdolla. Täysikokoinen, taustavalaistu näppäimistö
kosketuslevyllä sekä Dell Premier Folio -jalusta sisältyvät vakiovarusteina.
XPS 13: palkittu XPS 13 sisältää nyt 6. sukupolven Intel Core -suorittimet ja -grafiikat, enemmän tallennustilaa (jopa 1 Tt PCIe SSD), jopa 16 GB
RAM-muistia sekä Thunderbolt™ 3 -liitännän. XPS 13 on edelleen maailman pienin 13-tuumainen laite ja jopa 18 tunnin, 14 minuutin akunkestollaan
maailman pisimpään jaksava 13-tuumainen kannettava.
XPS 15: XPS-mallisto tarjoaa tehopakkauksia pienessä koossa, ja XPS 15 on tämän tuotekehitysfilosofian huippunäyte. Dell tuo sen myötä
maailman ensimmäisen, käytännössä reunattoman InfinityEdge-näytön 15-tuumaiseen kannettavaan, mikä tekee laitteesta samalla maailman
pienimmän 15-tuumaisen kannettavan PC:n. XPS 15 on oikea laite käyttäjille, jotka tarvitsevat tehoja grafiikka- ja suoritinintensiiviseen työhön.



Liikkuvuutta ja suorituskykyä Dell XPS Essential –lisävarusteilla

Varta vasten XPS-mallistolle suunnitelluilla lisävarusteilla käyttäjä voi lisätä tuottavuutta, yhdistettävyyttä ja tietoturvaa. Näihin lukeutuvat Dell Thunderbolt™
Dock sekä Dell Dock -telakointiasemat, Dell Power Companion –varavirtalähde, Dell Premiere Sleeve –suojakotelo, USB Type-C to
HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 –sovitin sekä Dell Bluetooth –hiiri. Lisäksi XPS 12:lle on saatavilla lisävarusteena Dell Active Pen –kynä.

Ihanteellinen pari – Dell ja Windows 10 

Dell ja Microsoft ovat yhdessä suunnitelleet Windows 10:n ominaisuuksia hyödyntäviä PC:itä. Nyt julkistetut XPS-laitteet on suunniteltu erityisesti näitä
ominaisuuksia silmällä pitäen:

Cortana: Dellin premium-tason ääniominaisuudet Waves MaxxAudio® Pro –äänenparannuksella parantavat henkilökohtaisen Cortana-
virtuaaliavustajan käyttöä.
Continuum: Dellin 2-in-1-laitteet, kuten uusi XPS 12, tarjoavat saumattoman siirtymisen tabletti- ja työpöytätilojen välillä.
Microsoft Edge -selain: Dell-PC:t mahdollistavat tarkan ja luonnollisen tuntuisen kynän käytön. Käytettäessä XPS 12:a yhdessä Dell Active Pen
–kynän kanssa voit tehdä muistiinpanoja verkkosivuille ja jakaa niitä muille.

Dell ProSupport Plus –tukipalvelut yrityskäyttäjien PC- ja tablettilaitteille varmistavat tuottavuuden. ProSupport Plus on alan ainoa, täydellinen tukipalvelu,
joka yhdistää ennakoivan valvonnan ongelmien automaattiseksi ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi – ja tarjoaa asiantuntijatukea ja vahinkokorjausta.
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