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Dell tuo uusia ominaisuuksia maailman kevyimpään ja ohuimpaan 15 tuuman
tehokannettavaan
Kannettava tehotyöasema Dell Precision M3800 on nyt saatavilla 4K Ultra HD -kosketusnäytöllä ja Thunderbolt™
2 -teknologialla
Tutkimuksissa Dell Precision M3800 päihittää Apple MacBook Pro -kannettavan Adobe Premiere Pro Creative
Cloud -ohjelmistoa käytettäessä
Dell julkisti myös Ubuntu-pohjaisen Dell Precision M3800 -kehittäjäversion
Dell on julkistanut päivityksiä Dell Precision M3800 -tehotyöasemaan. Precision M3800 on markkinoiden kevyin ja ohuin 15tuumainen kannettava työasema, joka tarjoaa videoeditoijille, suunnittelijoille ja muille tehokäyttäjille suorituskykyä, luotettavuutta ja
optimaalista käytettävyyttä. M3800-työaseman uusia ominaisuuksia ovat muun muassa 4K Ultra HD -kosketusnäyttö,
Thunderbolt™ 2 -teknologia ja Ubuntu-pohjainen versio ohjelmistokehittäjille.
Dell Precision M3800 on nyt saatavilla 4K Ultra HD (3840x2160) -resoluutiolla ja IGZO2-teknologiaa hyödyntävällä 15,6tuumaisella UltraSharp™-kosketusnäytöllä. Corning Gorilla Glass NBT -lasista valmistettu näyttö tarjoaa yli kahdeksalla miljoonalla
pikselillä korkeimman saatavilla olevan resoluution 15-tuumaisissa tehokannettavissa. Näyttöpaneelissa on esimerkiksi 3,4
miljoonaa pikseliä enemmän kuin Apple MacBook Pron 15-tuumaisessa Retina-näytössä, eli yli 59 % tarkempi resoluutio.
Näytössä on lisäksi kymmenen sormen kosketusominaisuus, joka mahdollistaa intuitiivisen tavan käsitellä työasemaa.
Dell laajentaa ekosysteemiään lisäämällä M3800-työasemaan Thunderbolt™ 2 -portin, mahdollistaen jopa 20 Gbps:n
datansiirtonopeuden. Intelin vallankumouksellinen Thunderbolt™ 2 -teknologia tarjoaa nopeimman ja monipuolisimman yhteyden
tukien samanaikaisesti korkea-resoluutioisia näyttöjä sekä tehokkaita laitteita yhdellä pienikokoisella portilla. [1]
Dell on lisännyt M3800 -tehokannettavaan tallennusvaihtoehtoja ja kasvattanut saatavilla olevan sisäisen levyaseman kokoa 2
teratavuun, eli kaksin kerroin verrattuna Apple MacBook Pron SSD-kapasiteettiin. Vain 18 mm ohuessa, tyylikkäästi muotoillussa
M3800:ssa on painoa ainoastaan 1,88 kg. Lisäksi M3800 sisältää neljännen sukupolven Intel Core i7 -neliydinsuorittimen,
ammattitason NVIDIA Quadro K1100M -grafiikan ja muistia aina 16 gigatavuun asti, joiden ansiosta laite tarjoaa riittävästi
suorituskykyä vaativimpiinkin sovelluksiin ja työkuormiin.
Dellin Principled Technologies -tutkimusyhtiöllä teettämässä tutkimuksessa vertailtiin Dell Precision M3800:aa ja Retina-näytöllistä
Apple MacBook Pro:ta Adobe Premiere Pro Creative Cloud -ohjelmistoa käyttäen. M3800 suoriutui testeissä selkeästi paremmin
tarviten 26 % vähemmän aikaa videokoodien muuntamiseen ja renderoiden videopätkiä 30 % nopeammin. Lisäksi M3800:n
pintalämpötila pysyi alempana intensiivisiä työkuormia suorittaessa. Toisin kuin MacBook Pro, Precision M3800 on ISV-sertifioitu
ammattiohjelmistoille ja -sovelluksille, taaten optimaalisen suorituskyvyn sekä tuen.
Tarpeiden mukaan joustavasti määritettävä Precision M3800-tehokannettava on tästä päivästä lähtien saatavilla niin Ubuntu-,
Windows 7- kuin Windows 8.1 -käyttöjärjestelmällä. [2] Tämä on ensimmäinen kerta kun Dell tarjoaa Precision M3800:sta Ubuntukehittäjäversion. Lisätietoa Dellin uusista kehittäjäratkaisuista löydät täältä.

Saatavuus
Dell Precision M3800 -tehotyöasema on saatavilla Suomessa hintaan alkaen 1 529 euroa.

Lisätietoja:
Markus Strandvall, Oy Dell Ab, p. 040 718 2918, Markus_Strandvall@DELL.com .
Englanninkielinen tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa Dellin verkkosivuilla.

Tietoja Dellistä:
Dell (NASDAQ: DELL) kuuntelee asiakkaitaan ja toimittaa heille innovatiivisia teknologioita ja palveluita, jotka antavat voimaa
tehdä enemmän. www.dell.fi.
[1] As compared to other PC I/O connection technologies including eSATA, USB, and IEEE 1394 Firewire*. Performance will vary depending on the specific hardware and software used.
For more information, go to http://www.intel.com/content/www/us/en/io/thunderbolt/thunderbolt-technology-developer.html.
[2] Thunderbolt support on the Ubuntu-based version of the Dell Precision M3800 won’t be available at launch but will come available by spring 2015.

