
Den nye teknologiske tidsalder

DELL LATITUDE

Arbejd, lige hvor og hvordan du vil, med de små, lette og elegante bærbare computere og 2-i-1-enheder, der er udviklet 
med mobilitet og produktivitet for øje. Hold forbindelsen med branchens hurtigste trådløse og LTE-muligheder, intelligente 

samarbejds- og databeskyttelsesfunktioner og et bredt udvalg af porte og tilbehør til at skabe kontorer overalt. Sørg 
for, at it har proaktive, forudsigende og automatiserede løsninger, der lever op til løftet om en moderne arbejdsdag, med 

Dell Technologies Unified Workspace. Latitude-serien, der omfatter Dell Optimizers kunstige intelligens med Express-
funktioner og sikkerhedsløsninger, fortsætter med at introducere nye innovationer som verdens mest intelligente1 og sikre 

kommercielle computere.2

Udvalgte Latitude 9000- og 7000-systemer er FirstNet Ready™
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DELL LATITUDE-SERIEN



Vores ultra-premium 9000-serie sætter en ny standard inden for ultimativ produktivitet. 
En nydesignet 7000-, 5000- og 3000-serie sikrer, at Latitude-produkter er mindre 
og lettere end nogensinde før med smalle kantskærme med ComfortView Plus, en 
indbygget løsning, der reducerer skadeligt blåt lys og samtidig leverer fremragende farve. 
Latitude Thermal-innovationer, herunder ny grafenmaling og Dells unikke Dual Opposite 
Outlet-blæser giver os mulighed for at skubbe grænserne for ydeevne, samtidig med 
at systemerne holdes kølige. Et bredt udvalg af porte giver mulighed for opsætning 
af fjernkontorer eller mødelokaler. Moderne tastatur og touchpad øger komforten og 
produktiviteten. Fleksible valgmuligheder for bærbare computere og 2-i-1-enheder leveres 
med den samme afbildning og det samme BIOS** for at reducere it-kompleksiteten. 
Enhederne af aluminium, kulfiber og genbrugsmaterialer er bygget til at holde og har 
bestået strenge MIL-STD 810H-test. 

INNOVATIVT DESIGN

Hvorfor skal du vælge Dell Latitude

Uovertruffent samarbejde, tilslutningsmuligheder og uhindret kraft øger 
produktivitetshastigheden. Oplev fantastiske videoopkald med FHD og avancerede 
kameraer, der lysner og skærper billeder. Branchens første webkamera SafeShutter3 i vores 
9000-serie åbnes eller lukkes automatisk, eller tag kontrol over dine persondata med sikre 
kamera- og mikrofontaster, som du kan mute med. Samarbejd problemfrit med indbygget 
konferencetelefon, kraftfulde mikrofoner og intelligent lyd for at reducere baggrundslyde og 
ekko. Wi-Fi 6E giver mulighed for 7 ekstra kanaler og mere båndbredde, så du får hurtigere 
og mere problemfrit Wi-Fi. Eller hold forbindelsen via 5G-, 4G LTE- og eSIM-muligheder.4 

Det nye ExpressConnect finder de bedste adgangspunkter og dirigerer båndbredden for 
konferenceapps. En ny klasse af Intel® Evo™ vPro® 9000 og 7000 produkter giver dig de 
indbyggede sikkerhedsfunktioner, håndterbarhed og stabilitet, som it-behovene kræver, 
sammen med konsekvent lydhørhed, lang batterikapacitet i den virkelige verden og 
øjeblikkelig opvågning for en enestående brugeroplevelse. 

INTELLIGENTE 
SAMARBEJDS- OG 
TILSLUTNINGSMU-

LIGHEDER

Latitude er branchens førende inden for mest bæredygtige kommercielle computere.19 
Bærbare Latitude 5000 Series-computere var de første computere til at bruge 
regenereret kulfiber i designet og er de første til at bruge bioplast fra træer i skærmlåget.5 
Fremstillingsprocessen skaber et lavere CO2-, energi- og vandfodaftryk, hvilket reducerer 
CO

2
-udledninger svarende til 24,2 millioner kørte kilometer, hvilket sparer energi nok til 

at give 5.564 boliger strøm i 1 år og sparer nok vand til at fylde 226 olympiske pools.6 
Bæredygtige valg, herunder vandbaseret maling og plast fra havet, findes i flere produkter, 
efterhånden som vi når EPEAT Gold18 på tværs af porteføljen og fortsætter vores 
engagement i bæredygtighed gennem hele produktcyklussen. 

FREMME 
BÆREDYGTIGHED

• Små og lette enheder, så du kan arbejde hvor som helst
• Dell Optimizer med Express-funktioner, der øger produktiviteten
• Intelligent lyd og konferencetelefon* for forbedret samarbejde
• Skærme med smal kant, SafeShutter og SafeScreen til beskyttelse af personlige oplysninger
• Udførelse i kvalitetskulfiber eller aluminium
• Et udvalg af OS-muligheder, herunder Chrome Enterprise
• Verdenskendt batterikapacitet og Super Low Power-paneler for længere driftstid 
• Skalerbare og fleksible formfaktorer, mulighed for 2-i-1 med den samme afbildning og BIOS**

• Hurtige tilslutningsmuligheder, herunder Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, 5G, 4G LTE og eSIM4

• 11. Gen Intel® op til Core i-7 vPro®-processorer, Evo™ vPro®-bekræftet 9000 og 7000
• Avancerede køleløsninger
• De mest sikre kommercielle computere2

• Dell Technologies Unified Workspace
• Omfattende MIL-STD 810H-test med hensyn til holdbarhed og pålidelighed
• EPEAT Guld, bæredygtig emballage og forsyningskædevalg

*Konferencetelefon på 9000, **9000, 7320, 7420, 5320 konfigurerbar som 2-i-1

HOVEDFUNKTIONER I LATITUDE-SERIEN
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Disse små erhvervscomputere i premiumkvalitet med Dell Optimizers indbyggede kunstige 
intelligens og nye ExpressConnect gør dig mere produktiv end nogensinde. Med FHD-
kameraer og endnu lysere 4K- og FHD-skærme med ComfortView Plus. Tag det bedste du 
har med højtydende mikrofoner og intelligent lyd for at reducere baggrundsstøj og ekkoer. 
En ny 15,6”-størrelse giver mere skærmplads til at maksimere produktiviteten, når du 
fjernarbejder. Intel® Evo™ vPro®-bekræftet. Vælg mellem bærbare computere eller 2-i-1 på 
13” og 14”. 

Vores længst sælgende erhvervscomputer er også verdens mest intelligente ultra-premium 
15,0”-computer, som har en størrelse som en 14”.1 Tag konferenceopkald til det næste niveau 
med højttalerkvalitet med intelligent lyd og en lysere 4K InfinityEdge-skærm med ComfortView 
Plus. Den indbyggede kunstige intelligens fra Dell Optimizer tilpasser sig, den måde du arbejder 
på, uanset hvor arbejdet sker. Intel® Evo™ vPro®-bekræftet. Vælg mellem bærbar eller 2-i-1.

Vi præsenterer Dell Latitude-serien

Omdefinering af samarbejde på verdens eneste 16:10 og mest intelligente 14” ultra-premium 
erhvervscomputer.20, 1 Leveres fejlfri med 3D-konferencetelefon og intelligent lyd, avanceret 
kamerateknologi med industriens første automatiske SafeShutter.3 Hold forbindelsen hvor som 
helst med ExpressConnect, Wi-Fi 6E-understøttelse, 5G- og eSIM-muligheder.4 Skub grænserne 
for produktivitet med 66 % mere CPU-kraft gen over gen og 5 % større 16:10-skærm med 
ComfortView Plus. Intel® Evo™ vPro®-bekræftet. Vælg mellem bærbar eller 2-i-1.

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart

BÆRBAR LATITUDE 9420-COMPUTER ELLER 2-I-1

LATITUDE 7320 | 7420-BÆRBAR ELLER 2-I-1, 7520-BÆRBAR

BÆRBAR LATITUDE 9520-COMPUTER ELLER 2-I-1

Verdens mest kraftfulde, sikre og håndterbare aftagelige erhvervscomputer7 er også den mest 
intelligente med ExpressSign-in.1 Vi strakte 13”-skærmen til kanten og pakkede al sikkerheden 
i et 12”-aftryk. Leveres med vores lyseste skærm med ComfortView Plus, FHD-kamera og Dell 
Optimizers indbyggede kunstige intelligens, der tilpasser sig, den måde du arbejder på, uanset 
hvor arbejdet sker. Tag din præsentation til det næste niveau med højtydende mikrofoner og 
intelligent lyd for at reducere baggrundsstøj og ekkoer. Intel® Evo™ vPro®-bekræftet.

AFTAGELIG LATITUDE 7320

Den perfekte balance mellem præstation, skalerbarhed og bæredygtighed. 5000 Series-
computere er de første til at bruge 21 % bioplast fra træer i skærmlåget.5 Disse skalerbare 
bærbare computere har en lysere FHD-skærm, en ny 4K-indstilling –med både ComfortView 
Plus, FHD-kamera, forlænget batterikapacitet og berøringsfri opvågning og låsning med 
ExpressSign-in. Tag opkald til det næste niveau med højtydende mikrofoner og intelligent lyd 
for at reducere baggrundsstøj og ekkoer.

LATITUDE 5320-BÆRBAR ELLER 2-I-1, 5420 | 5520-BÆRBARE

Pålidelige Latitude-funktioner, nu med Chrome Enterprise. Alsidighed og ydeevne møder 
en sikker cloudbaseret oplevelse. Verdens mindste 13” 2-i-1 CBE-enhed på 5300 2-i-115. Og 
på 7410'eren, der har verdens største batterikapacitet blandt alle Chromebooks med 10. 
generations Intel-processor16 med op til 21 timer17. 

LATITUDE 5400, 5300 2-I-1 OG 7410 CHROMEBOOK ENTERPRISE 



Verdens mest intelligente computere 
med Dell Optimizer

ExpressSign-in

ExpressCharge™

Kom hurtigt i gang med vores nærhedssensor til pc'er, som gøres mulig 
af Intel® Context Sensing-teknologi, der registrerer din tilstedeværelse, så 
du øjeblikkeligt kan vække din computer og logge ind via IR-kameraet og 
Windows Hello, alt sammen uden at løfte en finger. Den låses, når du går 
din vej, så dit arbejde forbliver mere sikkert.10

Dell Optimizer forlænger driftstiden og forbedrer batteriets ydeevne ved at 
tilpasse sig dine brugsmønstre. ExpressCharge™ Boost leverer op til 35 % 
opladning på omkring 20 minutter eller op til 80 % opladning på 40 minutter 
med ExpressCharge™ 2.0 på vores 9000-produkter. 

ExpressResponse 

Med teknologien Intel® Adaptix™ prioriterer dine vigtigste apps, så de åbner 
hurtigere og klarer sig bedre.9

Oplev problemfrit Wi-Fi. Det nye ExpressConnect8 slutter sig automatisk 
til det stærkeste adgangspunkt på kontoret og dirigerer båndbredden for 
konferenceapplikationer, uanset hvor du arbejder. 

Latitude-enheder har Dell Optimizer, som er indbygget software med kunstig intelligens, der lærer 
og tilpasser sig til din adfærd for at skabe en mere intelligent og mere tilpasset brugeroplevelse. Den 

forbedrer automatisk programydeevnen, batteridriftstiden med mere i baggrunden, så du oplever færre 
afbrydelser, uanset hvor du arbejder.

ExpressConnect

Samarbejd, som om du var i det samme rum. Intelligent lyd forbedrer din 
lydkvalitet og reducerer baggrundslyde, så du kan høre og blive hørt, hvilket 
skaber en bedre konferenceoplevelse for alle.

Intelligent lyd
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Anbefalet tilbehør

Med hurtig og høj strømtilførsel på op til 
65 Wh kan denne powerbank oplade et 
bredt udvalg af bærbare computere og 

mobile enheder med USB-C.

DELL NOTEBOOK 
POWERBANK PLUS - USB C, 

65 WH | PW7018LC

PÅ FARTEN

DELL PREMIUM ACTIVE-
PEN | PN579X  

(kompatibel med 2-i-1'ere)

Rejs let og hav samtidig en positiv 
indvirkning på miljøet ved at vælge den 

kompakte, miljøvenlige rygsæk med 
EVA-skumdæmpning for at beskytte 

din bærbare computer mod stød.

DELL PREMIER SLIM-
RYGSÆK 15 | PE1520PS

Langtidsholdbar genopladelig mus 
med en batterikapacitet på op til 6 

måneder på fuld opladning12

PREMIUM GENOPLADELIG 
TRÅDLØS DELL MOBILE-MUS 

| MS7421W

Tag nemt noter og hold dig 
organiseret, uanset om i 
møder eller på farten.

VED SKRIVEBORDET

 Arbejd for fuld hastighed med Dells 
effektive Thunderbolt-dockingstation. Oplad 
systemet hurtigere, få understøttelse af op 

til to 4K-skærme, og opret forbindelse til dine 
eksterne enheder via et enkelt kabel. 

Oplev imponerende detaljer og naturtro 
farvegengivelse på denne fantastiske 

27" 4K-skærm med bred farvedækning.

DELL THUNDERBOLT-
DOCKINGSTATION | WD19TB

DELL ULTRASHARP 27 4K USB-C-
SKÆRM | U2720Q 

Multiport-adapter med integreret 
konferencetelefon tilbyder en all-in-one 

tilslutning og konferenceløsning.

Forvandl din virtuelle mødeoplevelse 
med en 34” kurvet skærm med 

samarbejdsfunktioner i verdensklasse. 

Dette headset er udviklet til at holde dig fokuseret og er perfekt til 
virtuelt samarbejde. Oplev komfort hele dagen med ørepuder med 

læderfølelse og on-the-ear-design.

DELL-MOBILADAPTER MED 
KONFERENCETELEFON | MH3021P

DELL 34 KURVET SKÆRM TIL 
VIDEOKONFERENCE | C3422WE

JABRA EVOLVE2 85

Denne omfattende dobbeltskærm og 
systemmonteringsløsning holder dit skrivebord 

ryddeligt. Det er verdens første skærmarm, 
der tilbyder drejevinkeljustering med et flip af 

kontakten13

DELL-ARM TIL TO 
SKÆRME | MDA20

Multi-task problemfrit på tværs af tre enheder 
med denne kombination af premiumtastatur i fuld 
størrelse og formede mus med programmerbare 

genveje og 36 måneders batterilevetid14

DELL PREMIER MULTIENHED MED 
TRÅDLØST TASTATUR OG MUS | KM7321W 



Udviklet til virksomheder

ADMINISTRATION

Med Dells moderne slutpunktsadministrationsløsninger kan vi fremme 
uafbrudt workflow med automatisering, integration og optimering fra en 
betroet partner. 

SIKRING

Dell Trusted Devices er et sikkert fundament for den moderne mobile 
arbejdsstyrke. Vores omfattende familie af slutpunktssikkerhedsløsninger 
arbejder sammen om at sikre enheden både over og under operativsystemet, 
hvilket giver it-tryghed og gør det muligt for slutbrugerne at være produktive.

Oplev en ny måde at arbejde på med Dell Technologies 
Unified Workspace. Indbygget intelligens.  

Bygget på modernisering.
Vi ved, at den rigtige enhed kun er starten på en fremragende arbejdsdag. Medarbejderne har brug for intelligente, 

intuitive og responsive oplevelser, der gør det muligt for dem at arbejde produktivt og uden afbrydelser. 
Dell Technologies Unified Workspace transformerer medarbejderoplevelsen og sikrer, at IT-medarbejderne har 

proaktive, forudsigende og automatiserede løsninger, der lever op til løftet om en moderne arbejdsdag, samtidig 
med at den forenkler deres evne til at udrulle, sikre, administrere og understøtte deres miljø.

ProDeploy i Unified Workspace giver IT mulighed for at gå væk fra den 
traditionelle, manuelle implementering og i stedet sende enheder, der er 
forudkonfigureret med virksomhedens apps og indstillinger, fra Dell-fabrikken 
direkte til slutbrugerne – så slutbrugerne kan gå i gang med arbejdet fra dag 1.

IMPLEMENTERING

Forudsigende, proaktiv support, der er drevet af kunstig intelligens giver 
slutbrugerne fuld fart på, og it-administratorer ser fremad ved stort set at 
eliminere uplanlagte nedetider. 

PROSUPPORT 
CLIENT SUITE WITH 

SUPPORTASSIST



1 Baseret på Dell-analyse i oktober 2020. 
2 Baseret på Dell-analyse i januar 2020. 
3 Baseret på Dell-analyse i november 2020. 
4 Mobilt bredbånd er underlagt serviceudbyderens bredbåndsabonnement og dækningsområde; dette indebærer ekstra omkostninger. 
5 Baseret på Dell-analyse i september 2020. 21 % bioplast i LCD-låg. 
6  Estimater baseret på data fra livscyklusvurderinger udført i overensstemmelse med ISO 14040:2006 og ISO 14044:2006. Systemgrænsen for LCA er Cradle-to-Gate, hvor Gaten for 

analysen er produktionen af den mekaniske del. Inkluderet i analysen var polymerproduktionen, sprøjtestøbningsprocessen, malingsfremstillingen og maleprocessen. Sept. 2020. 
7  Baseret på Dell-analyse i november 2020. Når den er udstyret med 11. Gen Intel Core i7 vPro, 16G LPDDR4x-hukommelse, 1TB-lagring og integreret grafikkort. Baseret på Dell-analyse 

i oktober 2020.
8 Bedste netværksvalg baseret på signalstyrke, kanaloverbelastning, routertype og andet. Netværksforslag baseret på brugeroplysninger. 
9  ExpressResponse skal være aktiveret under funktionen Applikationer. Dell Optimizer lærer, hvordan brugeren benytter visse programmer, i løbet af nogle timer. Baseret på Dell-test 

med Sysmark 2018-benchmark for kørende produktivitetsapplikationer, marts 2020. Forbedringen varierer alt efter produktkonfiguration, brug, program og andre faktorer. 
10 ExpressSign-in er tilgængelig i serien Latitude 9000, 7000 og 5000. Se produktoplysninger for tilgængelighed. 
11  ExpressCharge™ med Dell Optimizer skal have 14 dage til at lære brugerens adfærd. Derefter anvendes de rigtige batteriindstillinger dynamisk. Den tilpasningsdygtige 

batteriindstilling i Dell Optimizer skal aktiveres i indstillingerne for strømfunktioner med navnet ”tilpasningsdygtig batteriydeevne”. Forbedringerne varierer alt efter 
produktkonfiguration, anvendelse, software, driftsforhold, strømadministrationsindstillinger og andre faktorer. Forbedringer kan blive forringet med tiden. Systemets ydeevne kan 
blive påvirket. ExpressCharge™ 2.0 kan genoplade systembatteriet fra 0 % til 80 % på 40 minutter. Når opladningen har nået en kapacitet på 80 %, vil opladningshastigheden 
vende tilbage til normal hastighed. Anbefales til brug sammen med den medfølgende Dell-strømadapter. Det anbefales ikke at bruge den sammen med en strømadapter med mindre 
kapacitet. Opladningstiden kan variere med +/-10 % pga. systemtolerance. ExpressCharge™ Boost kan genoplade systembatteriet fra 0 % til 35 % på 20 minutter, når systemet er 
slukket, og når batteritemperaturen er mellem 16-45 grader°C. Med ExpressCharge™-tilstand aktiveret, kan systembatteriet derefter fortsætte med at oplade op til 80 % på 40 
minutter. Når opladningen har nået en kapacitet på 80 %, vil opladningshastigheden vende tilbage til normal hastighed. Anbefales til brug sammen med den medfølgende Dell-
strømadapter. Det anbefales ikke at bruge den sammen med en strømadapter med mindre kapacitet. Opladningstiden kan variere med +/-10 % pga. systemtolerance.

12 Baseret på Dells interne analyse af modelberegninger af brugen af batterikapaciteten i november 2020. Resultaterne varierer alt efter brugs- og databehandlingsforhold.
13 Baseret på Dells interne analyse i november 2019.
14  Baseret på Dells interne analyse af beregninger af brugsmodellen for batterikapacitet og 3 millioner tasteanslag om året i november 2019. Resultaterne varierer alt efter brugs- og 

databehandlingsforhold.
15 Baseret på Dells interne analyse med brug af offentligt tilgængelige data, juni 2019. ”Mindste” henviser til det samlede overfladeareal på enheder.
16  Batterikapacitet: Latitude 7410 Chromebook Enterprise 2-i-1 testet med Intel Core i3-10110U, 8 G RAM, 128 GB SSD, FHD-touchskærm, Chrome OS og 68 timers batteri, ved hjælp 

af Google Chrome OS Powerload-testen. Testresultaterne er kun til sammenlignelige formål. Den faktiske batterikapacitet kan være betydelig mindre end testresultaterne og varierer 
alt efter produktkonfiguration, software, anvendelse, driftsforhold, strømadministrationsindstillinger og andre faktorer. Den maksimale batterikapacitet reduceres med tiden.

17  Batterikapacitet: Latitude 7410 Chromebook Enterprise testet med Intel Core i5-10310U, 8 G RAM, 128 GB SSD, FHD-skærm uden touch, Chrome OS og 68 Whr batteri, ved hjælp 
af Google Chrome OS Powerload-testen. Testresultaterne er kun til sammenlignelige formål. Den faktiske batterikapacitet kan være betydelig mindre end testresultaterne og varierer 
alt efter produktkonfiguration, software, anvendelse, driftsforhold, strømadministrationsindstillinger og andre faktorer. Den maksimale batterikapacitet reduceres med tiden.

18 EPEAT Guld-registreret i USA. EPEAT-registrering varierer efter land og konfiguration. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net.
19  Baseret på design, fremstilling, emballage, produktlivscyklusvedligeholdelse og antallet af miljømærkeregistreringer, herunder EPEAT Gold-registreringer for Dell Precision, Latitude 

og OptiPlex-porteføljen fra maj 2020.
20 Baseret på Dells analyse i december 2020.
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