
Pracovní stanice Dell Precision

PRACOVNÍ STANICE Č. 1 NA SVĚTĚ*.

Počítač Dell Precision přináší univerzální design, inteligentní výkon a spolehlivost pro nejvýznamnější úlohy a zvládne 
i nejnáročnější aplikace v celém odvětví. Z našeho rozsáhlého a profesionálního portfolia si vyberou oceňovaní filmaři, animátoři, 
moderní architekti nebo třeba technici – pracovní stanici si mohou přizpůsobit a optimalizovat pro svou kreativní tvorbu. Další 

informace najdete na adrese DellTechnologies.com/Precision.

*Zdroj: Zpráva IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, 4. čtvrtletí 2019 (dle jednotek).

PROMĚŇTE GENIALITU VE SKUTEČNOST



Každá stanice Dell Precision dostává funkční výbavu, s níž můžete zrealizovat své 
největší nápady. Víme to, protože jste nám to sami řekli v zákaznických poradních 
týmech nebo během rozhovoru s našimi prodejci.

Zažijte neomezené inovace s novými, tenčími, lehčími, skvěle navrženými mobilními 
pracovními stanicemi s volitelnými displeji InfinityEdge, UHD a HDR, s dotykovými 
displeji a pokročilými technologiemi chlazení, které umožňují, aby systém běžel delší 
dobu vyšší rychlostí. Jedinečné konstrukce různých velikostí přinášejí dokonalou 
škálovatelnost v podobě rackových pracovních stanic, kompaktních počítačů, 
pracovních stanic typu mini-tower i věžových počítačů střední a nejvyšší třídy, které 
obsahují pozice FlexBays a vícekanálové chlazení, což znamená snadnou výměnu dílů, 
pokročilé řízení teploty a mimořádně nízkou hlučnost.

INOVATIVNÍ 

DESIGN

Proč vybrat pracovní stanice Dell Precision?

Vaše výjimečné nápady si zaslouží mimořádný výkon nejlepších pracovních stanic na 
světě. Počítač Dell Precision přináší maximální výkon díky profesionálním procesorům 
a grafickým kartám a obsahuje velkou paměť a rozsáhlé možnosti úložiště.

Dell Optimizer for Precision, exkluzivní software společnosti Dell, je jediným 
programem pro optimalizaci výkonu pomocí umělé inteligence v celém odvětví, který 
automatický vyladí pracovní stanici prostřednictvím strojového učení a obsahuje 
funkce ExpressResponse pro optimalizaci výkonu aplikací, ExpressCharge pro 
rychlejší nabíjení baterie a ExpressSign-in pro rychlé zahájení práce.

Firmy mohou spravovat systémy koncových uživatelů na základě centralizovaných 
zásad IT pomocí konzole pro správu IT, například SCCM, vzdáleně shromažďovat 
analytické informace od jednoho uživatele nebo skupiny uživatelů, vytvářet zprávy 
o výkonu, spolehlivosti a využití a vyhodnocovat, plánovat a řešit potřeby zdrojů.

Společnost Dell investuje společně s nezávislými dodavateli softwaru (ISV) tisíce 
hodin do přísného testování pracovních stanic Dell, abychom mohli dodávat 
otestované a plně optimalizované počítače. Tito softwaroví partneři spolupracují 
s námi a zákazníky s cílem zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost. Více informací 
o certifikacích ISV naleznete na stránkách http://precisionworkstations.com/.

Reliable Memory Technology Pro, exkluzivní software společnosti Dell, poskytuje 
další vrstvu ochrany nad rámec paměti ECC a automaticky řeší chyby jednoho bitu 
paměti. RMT Pro identifikuje a izoluje špatné paměťové sektory v modulu DIMM, 
takže se k nim nepřistupuje a nedochází k chybám v paměti a pádům systému. 
Software rovněž varuje uživatele, když se moduly DIMM dostanou do kritického 
bodu před selháním a je nutné je vyměnit.

Naše mobilní systémy se testují dle standardů MIL-SPEC, takže jsou robustní 
a zvládnou typické opotřebení způsobené cestováním. Dále, Dell ProSupport Plus 
představuje nejkomplexnější nabídku servisu a podpory v celém odvětví. Získáte tak 
kvalitní produkty i špičkové služby.

Pracovní stanice Dell Precision představují základ tvorby virtuální a rozšířené reality 
a pokročilé komerční vizualizace. Naše široké portfolio Ready for VR, společně 
s partnerským programem společnosti Dell Technology, přináší futuristickou 
efektivitu a inovace do každé kanceláře. Pracovní stanice Dell Precision rovněž 
dodávají výkon pro nasazování a správu kognitivních technologických platforem, 
včetně strojového učení, datové vědy a umělé inteligence, což pomáhá firmám řešit 
složité problémy a získat z dat použitelné poznatky.

INTELIGENTNÍ 

VÝKON

SPOLEHLIVOST PRO 

KRITICKÉ ÚKOLY

PŮSOBIVÁ 

PRODUKTIVITA



Krása se setkává s výkonem v nejmenší, nejtenčí a nejlehčí 17” mobilní 
pracovní stanici na světě. Tato zcela nová pracovní stanice obsahuje 
procesory až Intel® Xeon® a Core™, volitelnou paměť ECC (až 64 GB 
s frekvencí 2 933 MHz) s technologií RMT Pro, grafickou kartu NVIDIA 
Quardro RTX™ 3000 a nástroj Dell Optimizer for Precision. 4stranný displej 
InfinityEdge s poměrem stran 16:10 nabízí volitelný filtr modrého světla, 
snímač okolního osvětlení a rozsah až HDR 400 s funkcí PremierColor. Počítač 
5750 je dostatečně výkonný pro vývoj VR a má 4TB úložiště (s polem RAID) 
pro vaše datově náročné projekty. 5750 obsahuje funkci ExpressSign-in, která 
probudí nebo uzamkne počítač, když vejdete nebo opustíte místnost.

Tato malá, přizpůsobitelná 15“ mobilní zařízení mají výkon pracovní stanice 
za cenu srovnatelnou s běžným počítačem. Užijte si výkon na úrovni 
pracovní stanice s volitelnými procesory Intel® (procesory Intel® Xeon® 
dostupné na počítačích 3551), rychlou pamětí (až 64 GB při frekvenci 2 
933 MHz) a úložištěm (až 4 TB). Nechte kreativitu plynout s profesionálními 
grafickými kartami NVIDIA® a tvořte a upravujte svá díla ve výjimečné 
čistotě při práci v aplikacích CAD nebo rozsáhlých tabulkách Excel. Tyto 
systémy mají certifikaci ISV, takže máte jistotu, že na nich poběží klíčové 
softwarové balíky z celého odvětví.

Nádherná v každém ohledu, naše nejmenší, nejtenčí a nejlehčí 15“ mobilní 
pracovní stanice se dodává s lehkou opěrkou pro dlaň z uhlíkových vláken 
a hliníkovým tělem. Zažijte lepší kontrastní poměr, podporu dotykového ovládání 
a skvělou kvalitu obrazu s volitelným 4stranným displejem InfinityEdge HDR 
s poměrem stran 16:10 a filtrem modrého světla. Hmotnost tohoto systému 
začíná na 4 librách a jeho výkon je vyšší než kdy dříve díky nejnovějším 
grafickým kartám NVIDIA Quadro® a až 64 GB paměti DDR4 s frekvencí 2 
933 MHz (k dispozici verze ECC s technologií RMT Pro). Snadno a rychle 
používejte, přenášejte a ukládejte velké soubory 3D, videa a multimédia díky 
až 4TB úložišti (možnost pole RAID), což je nevídaná výbava u tak tenkých 
a lehkých mobilních pracovních stanic.

Mobilní pracovní stanice Dell Precision
VÝKON ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI VAŠICH NÁPADŮ

Nejvýkonnější 15“ a 17“ mobilní pracovní stanice Dell jsou nyní menší – byly 
přepracovány, aby se připravily na virtuální realitu a umělou inteligenci, díky čemuž 
se v nich spojuje maximální výkon a výjimečná mobilita. Užijte si výjimečný výkon 
prostřednictvím přizpůsobitelných komponent, například procesorů až Intel® 
Xeon® a Core™ i9, špičkových profesionálních grafických karet NVIDIA®, až 8TB 
úložiště a 128 GB vysokokapacitní paměti s frekvencí 2 933 MHz nebo 64 GB 
paměti s frekvencí 3 200 MHz typu SuperSpeed. K dispozici je paměť ECC 
a zákazníci mohou využít exkluzivní technologii společnosti Dell, Reliable Memory 
Technology Pro, a získat další vrstvu spolehlivosti před chybami paměti. Využijte 
také displejů s dynamickým rozsahem HDR 600 pomocí funkce PremierColor (až 
800 nitů), se snímáním okolního osvětlení a s filtrem modrého světla a dosáhněte 
optimální obrazové zkušenosti. Díky funkci ExpressSign-in vás pracovní stanice při 
příchodu či odchodu rozpozná a podle toho systém probudí či uzamkne.

DELL PRECISION 7550 A 7750

DELL PRECISION 5750

DELL PRECISION 5550

DELL PRECISION 3550 A 3551



Dosáhněte skvělého výkonu v kompaktnějším provedení s jedním nebo 
dvěma procesory (až 28 jader na procesor) a až 768 GB paměti s frekvencí 2 
933 MHz. Počítač 7820 Tower se dokonale hodí pro inženýry, návrháře-analytiky 
a datové vědce, jejichž aplikace zahrnují vícevláknovou, výpočetně náročnou 
analytiku, simulace a vykreslování, což vyžaduje vysoký počet procesorových 
jader. Vybírejte z celé řady profesionálních grafických karet Radeon™ Pro nebo 
NVIDIA Quadro RTX™ s přípravou na virtuální realitu a podporou až dvou 300W 
karet. Inovativní konstrukce šasi bez nástrojů znamená snadný přístup k pozicím 
FlexBays, s výjimečnou rozšiřitelností úložiště (až 68 TB) a přístupem zepředu 
k diskům PCIe NVMe™ s možností výměny za provozu. Díky revolučnímu 
vícekanálovému tepelnému designu zažijte dlouhotrvající špičkový výkon 
s pokročilým chlazením a nízkou hlučností.

Vysoký výkon v kompaktním inovativním věžovém designu s výkonnými procesory 
a až 512 GB paměti s frekvencí 2 666 MHz nebo 256 GB paměti s frekvencí 2 
933 MHz DDR4 ECC. Využijte rychlosti profesionálních grafických karet Radeon™ 
Pro nebo NVIDIA Quadro® s přípravou na virtuální realitu a s podporou až dvou 
300W karet. Počítač 5820 Tower se dokonale hodí pro profesionální uživatele, 
kteří pracují s grafikou a datově náročnými designérskými aplikacemi, jež vyžadují 
vyšší počet jader a podporu nejkvalitnějších grafických karet v jednosocketové 
architektuře. Šasi bez nástrojů s designem FlexBay podporuje celou řadu modulů, 
včetně škálovatelného úložiště s kapacitou až 68 TB. Zůstane rovněž chladný i pod 
tlakem díky revoluční vícekanálové konstrukci chlazení.

Věžové pracovní stanice Dell Precision
ŠKÁLOVATELNÉ, VÝKONNÉ POČÍTAČE TYPU TOWER

Naše nejvýkonnější a nejlépe škálovatelná pracovní stanice s přípravou na AI. 
Počítač 7920 Tower se skvěle hodí pro zákazníky, kteří pracují ve složitém 
aplikačním prostředí, jež obsahuje interaktivní design, analýzy, datovou vědu, 
práci s velmi objemnými datovými sadami a také nové aplikace a úlohy, např. 
umělou inteligenci a xReality. Univerzální rozdělené šasi obsahuje přední 
pozice FlexBays přístupné bez nástrojů a přináší úložiště (které lze rozšířit až 
na 136 TB) a přístup zepředu k diskům PCIe NVMe™ s možností výměny za 
provozu (s volitelným polem RAID a uzamykatelnými zásuvnými pevnými disky). 
Objevte revoluční vícekanálové chlazení, které umožňuje provoz systému 
plnou rychlostí bez přehřívání a s minimální hlučností. Zvládněte i nejnáročnější 
aplikace s jedním nebo dvěma vícejádrovými procesory (až 2 procesory Intel® 
Xeon™, až 28 jader na procesor), přípravou na virtuální realitu s profesionálními 
grafickými kartami Radeon™ Pro nebo NVIDIA Quadro RTX™ (až 3 x 300W karty) 
a až 3 TB paměti s frekvencí 2 666 MHz s vybranými procesory.

PRACOVNÍ STANICE DELL PRECISION 7820 TOWER

PRACOVNÍ STANICE DELL PRECISION 7920 TOWER

PRACOVNÍ STANICE DELL PRECISION 5820 TOWER

Dosáhněte bezkonkurenčního výkonu a dostupnosti v rozšiřitelné věžové 
konstrukci, jež se dokonale hodí pro tvůrce obsahu a inženýry, kteří pracují se 
složitou 3D nebo 2D grafikou, a také pro výkonné uživatele, kteří operují s velkými 
datovými sadami a náročnou analytikou vyžadující certifikaci ISV. Kompaktní 
design přináší menší rozměry bez snížení výkonu. Využijte nejnovější procesory 
Intel® Core™ a Xeon® s profesionálními grafickými kartami Radeon™ Pro nebo 
NVIDIA® a převeďte své nápady do reality. Realizace projektů nebo analýza úloh je 
nyní rychlejší než dříve s až 128GB pamětí s frekvencí 2933 MHz. Zabezpečené 
škálovatelné úložiště s volitelnými disky SSD SATA™ nebo PCIe NVMe™ (až 30 TB 
a pole RAID), které přinášejí dostatek prostoru pro téměř jakýkoli projekt.

PRACOVNÍ STANICE DELL PRECISION 3640 TOWER



Získejte výjimečný výkon a dostupnost v malém stolním provedení. 
Průmyslové kompaktní provedení se dokonale hodí pro prostorově omezená 
pracoviště, nabízí několik možností montáže a obsahuje volitelné připojení 
Wi-Fi a celou řadu portů, s nimiž se můžete připojit ke všem potřebným 
zařízením. Získejte profesionální výkon pro design a další základní kreativní 
aplikace s až 128GB pamětí s frekvencí 2 933 MHz a volitelným úložištěm 
s kapacitou až 10 TB (6TB disk SSD + 4TB pevný disk). Certifikace pro 
provoz profesionálních aplikací s profesionálními grafickými kartami Radeon™ 
Pro nebo NVIDIA Quadro® s podporou až 75 W grafického výkonu. Počítač 
3440 SFF je k dispozici s procesory Intel® Xeon®, pamětí ECC a funkcí 
Reliable Memory Technology Pro.

Počítače Dell Precision SFF a rackové pracovní stanice

STOLNÍ POČÍTAČE SMALL FORM FACTOR A ZABEZPEČENÉ RACKOVÉ STANICE

Zažijte nejvyšší úroveň zabezpečeného vzdáleného přístupu a dokonalý 
výkon pracovní stanice v elegantním rackovém průmyslovém designu 
s výškou 2U. Nepřetržitý přístup pro více uživatelů (1:1) a 1 nebo 2 
vícejádrové procesory s až 28 jádry na procesor. Získejte výjimečné 
profesionální grafické karty s přípravou na virtuální realitu a volitelné pole 
RAID s až 8 disky SSD M.2 PCIe (až 80 TB celkové kapacity úložiště). 
Paměť systému je také mimořádně škálovatelná, až do 3 TB s frekvencí 
2 666 MHz u vybraných procesorů. Řadič iDRAC (Integrated Dell 
Remote Access) umožňuje snadno nasazovat, aktualizovat, monitorovat 
a udržovat vzdálené pracovní stanice.

Nový počítač 3240 Compact je mimořádně kompaktní pracovní stanice, 
která se skvěle hodí pro nejmenší pracoviště a dokonce i pro nasazení 
Edge computing. Tento malý, avšak výkonný systém zvládne obsloužit 
až 7 displejů a díky volitelné grafické kartě NVIDIA Quadro RTX™ 3000 
je připraven na virtuální realitu. Různé možnosti montáže, ochrana proti 
prachu a kryty kabeláže umožňují umístit toto zařízení téměř kamkoli.

Seznamte se s nejvýkonnější rackovou pracovní stanicí (s výškou 1U) na 
světě, která přináší zabezpečený vzdálený uživatelský přístup 1:1, působivou 
cenovou dostupnost a špičkový výkon. Úzká konstrukce s malou hloubkou 
zajišťuje vyšší hustotu racku a menší rozměry, což je ideální pro prostorově 
omezená pracoviště. Snadno se proto začlení do datového centra a přímo se 
přizpůsobí řešením OEM. Počítač 3930 Rack nabízí výjimečnou rozšiřitelnost 
díky dostupným slotům PCIe, podpoře starších karet PCI a až 24TB 
úložišti. Obsahuje také procesor Intel® Xeon® (8jádrový), až 128 GB paměti 
s frekvencí 2 666 MHz a profesionální grafickou kartu AMD nebo NVIDIA®.

DELL PRECISION 3440 SMALL FORM FACTOR

DELL PRECISION 7920 RACK

DELL PRECISION 3240 COMPACT

DELL PRECISION 3930 RACK



Doporučená příslušenství
CHYTRÁ ŘEŠENÍ POMÁHAJÍ EFEKTIVNĚJI PRACOVAT.

Pracujte naplno díky dokovací stanici Dell 
Thunderbolt. Nabíjejte systém rychleji, připojte 

až dva monitory s rozlišením 4K a připojte 
periferní zařízení pomocí jediného kabelu.

Ochraňte svůj notebook a příslušenství pomocí 
tohoto lehkého batohu vyrobeného z pěny EVA, 

která pohlcuje nárazy, a s použitím barvicího 
procesu Dell EcoLoop™.

DOK PRECISION 
THUNDERBOLT | WD19TB

BATOH DELL 
PRO 17 | PO1720P

Zvyšte produktivitu pomocí pohodlné klávesnice 
a myši, která funguje na téměř jakémkoli povrchu 

(včetně skla a vysoce lesklých materiálů). 
Konektivita se dvěma režimy (přijímač Bluetooth 

a USB) umožňuje spárovat počítač s až 
3 zařízeními.

Oceňovaný první 31,5” monitor na světě 
s rozlišením 8K a funkcí PremierColor vám 
umožní užívat si realistického obrazu jako 

nikdy dříve.

Systém i1Display Pro zajišťuje dokonale kalibrovaný 
a profilovaný displej a zároveň přináší rychlost, 
možnosti volby a flexibilitu, jež jsou potřebné 

k zachování přesnosti barev.

BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE A MYŠ 
DELL PREMIER | KM717

MONITOR DELL ULTRASHARP 
32 8K | UP3218K

KOLORIMETR X-RITE 
I1DISPLAY PRO

Tvořte vlastním způsobem pomocí prvního 
27“ monitoru CalMAN Ready* 4K na světě 

s vestavěným kolorimetrem a rozhraním 
Thunderbolt™ 3. Dobře navržené stínítko se pevně 
přichytí k monitoru pomocí magnetů a je pokryto 
materiálem, který účinně pohlcuje okolní světlo.

*Nutná licence CalMAN, prodává se samostatně.

MONITOR DELL ULTRASHARP 
27 4K PREMIERCOLOR SE 

STÍNÍTKEM | UP2720Q

Pozoruhodně tenký a kompaktní 250GB disk SSD 
Dell Portable s rozhraním USB-C přináší vysokou 

přenosovou rychlost až 550 MB za sekundu 
a kvalitní úložiště SSD.

*Na základě interního testování společnosti Dell s pomocí 
přiloženého kabelu a v rámci připojení k počítačům Dell 

s podporou rozhraní USB 3.1 2. generace.

PŘENOSNÝ 250GB DISK DELL SSD 
USB-C

Nejvýkonnější dok Dell zajišťuje maximální 
produktivitu pro mobilní pracovní stanice řady 7000. 
Nabíjejte systém rychleji, používejte až tři monitory 
s rozlišením 4K a připojte periferní zařízení pomocí 

jediného kabelu se dvěma konektory USB-C.

DOK DELL 
PERFORMANCE | WD19 DC

Patentovaný snímač „6 stupňů svobody“ 
(6-Degrees-of-Freedom, 6DoF) značky 

3DConnexion je určen k manipulaci s digitálním 
obsahem nebo pozicemi kamery v předních 

aplikacích CAD. Jednoduše zatlačte, zatáhněte, 
otočte nebo nakloňte kryt ovladače 3Dconnexion 
a intuitivně vytvářejte panoráma nebo zvětšujte 

a otáčejte svůj trojrozměrný výkres.

BEZDRÁTOVÁ MYŠ 
3DCONNEXION SPACEMOUSE
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SPRÁVA

Platformy Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE nabízejí 
integrované funkce, které přinášejí pracovníkům IT jednotnou správu 
koncových bodů, což jim umožňuje spravovat firmware, operační systémy 
i aplikace v jediné konzoli a současně vytvářet pro koncové uživatele 
bezproblémovou zkušenost.

ZABEZPEČENÍ

Důvěryhodná zařízení Dell tvoří základ moderního pracovního prostředí, 
s neviditelnou a plynulou ochranou a chytřejším a rychlejším provozem. 
Koncoví uživatelé si zachovají produktivitu a správci IT se mohou spolehnout 
na moderní bezpečnostní řešení, určená pro důvěryhodná zařízení Dell.

Zažijte nový způsob práce s vestavěnou platformou 
Unified Workspace Intelligence společnosti Dell 

Technologies. Zabudovaná modernizace.
Víme, že vhodné zařízení je pouhým začátkem skvělého pracovního dne. Zaměstnanci potřebují inteligentní, 

intuitivní zařízení s rychlou odezvou, které jim umožní pracovat produktivně a bez výpadků. Z výzkumů vyplývá, 
že 1 ze 4 uživatelů by pochyboval o své práci a společnosti, pro kterou pracuje, pokud by měl negativní zkušenosti 

s firemními technologiemi.1 Platforma Unified Workspace společnosti Dell Technologies mění zkušenosti zaměstnanců 
a zajišťuje, že pracovníci IT mají proaktivní, prediktivní a automatizovaná řešení, která jim umožňují zajišťovat moderní 

pracovní prostředí a současně zjednodušují nasazení, zabezpečení, správu a podporu prostředí.

Služba ProDeploy v rámci systému Unified Workspace umožňuje 
pracovníkům IT opustit tradiční, manuální způsob nasazení a využít 
dodávku zařízení s nakonfigurovanými firemními aplikacemi a nastavením 
z výrobního závodu společnosti Dell přímo koncovým uživatelům, kteří tak 
mohou počítač spustit a začít pracovat během jediného dne.NASAZENÍ

Služba ProSupport řeší hardwarové problémy až 11× rychleji než konkurence. 
Služba ProSupport for PCs nabízí nepřetržitý přístup k místním inženýrům 
podpory ProSupport, kteří kontaktují oddělení IT v případě kritických problémů2, 
takže se můžete zaměřit na budoucnost, nikoli na minulost. Podpora ProSupport 
Plus pomáhá pracovníkům IT zůstat o krok vpřed a téměř úplně eliminovat 
neplánované prostoje kvůli hardwarovým problémům. Získáte všechny výhody 
podpory ProSupport a také výstrahy řízené umělou inteligencí, která zabrání 
selhání a zajistí opravu při problémech.3

1  Výzkumná zpráva ESG. 2019 Digital Work Survey. Prosinec 2019.
2  Vychází ze zprávy o testu provedeném v dubnu 2018 společností Principled Technologies „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures“ (Jak zkrátit čas a úsilí 

potřebné k odstraňování problémů s hardwarem notebooků). Testování proběhlo ve Spojených státech a bylo schváleno společností Dell. Skutečné výsledky se mohou lišit. Celá zpráva: 
http://facts.pt/L52XKM.

3  Podle zprávy o testování od agentury Principled Technologies „Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime“ 
z dubna 2019. Testování proběhlo ve Spojených státech a bylo schváleno společností Dell. Skutečné výsledky se mohou lišit. Celá zpráva: http://facts.pt/0xvze8. Hardware, jehož problémy 
umí nástroj SupportAssist zjistit, zahrnuje pevné disky, disky SSD, baterie a ventilátory.

PODPORA



Některé možnosti jsou dostupné pouze ve vybraných regionech – certifikace ISV platí pro vybrané konfigurace:
1 Režim Intel Turbo Boost je k dispozici pouze v procesorech Xeon, Core i7 a Core i5. Grafická karta Intel Integrated HD je k dispozici pouze s vybranými procesory.
2 Pro podporu 4GB a větší systémové paměti je vyžadován 64bitový operační systém.
3 V závislosti na velikosti systémové paměti a dalších faktorech lze systémovou paměť využít pro podporu grafiky.
4 Kapacita pevného disku se liší podle předem nahraného materiálu a bude nižší.

Pokud se problém týká omezené záruky na hardware (www.dell.com/warranty) a nelze jej vyřešit na dálku, bude k zákazníkovi vyslán technik nebo zaslán náhradní díl, a to obvykle 
do 1 pracovního dne po dokončení vzdálené diagnostiky. Dostupnost se může lišit. Podléhá dalším podmínkám.

Dell Technologies a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být majetkem příslušných 
vlastníků. Intel a logo Intel jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA nebo dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft 
Corporation v USA. nebo dalších zemích.

Proměňte genialitu ve skutečnost
PRACOVNÍ STANICE Č. 1 NA SVĚTĚ*.


