
Fluxos de trabalho resistentes



Projetado por você.
Seu trabalho leva você a algumas das condições mais extremas do mundo, e você nos compeliu a criar os PCs mais 
resistentes do mundo. Acompanhamos você até os ambientes mais hostis, o que nos torna mais fortes do que nunca 

e comprova nosso valor, graças ao desenvolvimento de modelos com durabilidade robusta para enfrentar qualquer 
desafio. Quando tudo em nossas máquinas é criado com propósito, você pode cumprir melhor seus objetivos.

Veja o mais elevado potencial para as aplicações robustas que vemos hoje.
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Automação em ambientes extremos
No atual clima de fabricação, sua equipe, as máquinas e os sistemas de produção precisam funcionar. Não importa se o ambiente envolve processos 

automatizados ou manuais; as condições podem frequentemente ser desastrosas para os PCs padrão. Calor, poeira, vibrações e quedas acidentais podem 
causar atrasos na produção e na remessa de mercadorias. Com os computadores Dell Rugged, você elimina esses riscos e mantém as linhas de produção 

funcionando com perfeição e lucratividade.

Desafios
1. Usar soluções de computação que possam operar com capacidade de processamento ideal, independentemente das condições adversas a que podem ser expostas.  

2. Ter flexibilidade no design para oferecer soluções montadas em veículos e conexões com E/S e periféricos preexistentes utilizados nos atuais ambientes de fabricação. 
3. Oferecer interfaces amigáveis para condições variadas, como touchscreens com reconhecimento de toques com o uso de luvas ou para condições de intensa iluminação diurna. 

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:

OPERADOR  
DE MÁQUINA

Visão geral: como operador de 
máquina, você precisa de dispositivos 

que possam se deslocar com 
você pelo chão da fábrica.

Por que você precisa dos PCs 
Dell Rugged: 

eles podem resistir aos elementos 
da fabricação que poderiam 

desacelerar a produção, mantendo 
sua operação funcionando com 

eficiência e dentro do prazo.

SUPERVISOR  
DE PISO

Visão geral: como supervisor de piso, 
você deve se deslocar a todo momento 
pelo chão de fábrica e precisa de uma 
solução que possa acompanhar você 

e funcionar do chão à mesa de trabalho.
Por que você precisa dos PCs  

Dell Rugged: 
oferecendo versatilidade em qualquer 

condição, eles ajudem a gerenciar 
o chão de fábrica, coletar e analisar 

os principais dados e gerenciar 
adequadamente todos os seus ativos.

ENGENHEIRO  
DE PRODUÇÃO

Visão geral: como engenheiro 
de produção, você trabalha entre 
o chão de fabrica e o back office.
Por que você precisa dos PCs  

Dell Rugged: 
eles oferecem benefícios de 

desempenho e versatilidade que vão 
facilmente do chão de fábrica à mesa 
de trabalho nas tarefas mais críticas.

CONTROLE  
DE QUALIDADE

Visão geral: como controlador de 
qualidade, você depende de soluções de 

computação móvel que possam processar 
dados de modo eficiente e confiável.

Por que você precisa dos PCs 
Dell Rugged: 

você e seu dispositivo de computação 
serão expostos a todos os aspectos 

do ambiente de fabricação que 
exigem mobilidade e confiabilidade 

em qualquer condição.

CONTROLE DE  
ESTOQUE/LOGÍSTICA

Visão geral: garantir que as 
matérias-primas e os componentes 
estejam prontamente disponíveis 

para as linhas de produção.
Por que você precisa dos PCs 

Dell Rugged: 
a movimentação do estoque e das 

mercadorias finalizadas envolve 
localizações e equipamentos que 

exigem recursos resistentes.



Uma solução resistente 
para a fabricação.
Tablet Dell Latitude 7220  

Rugged Extreme

No acelerado universo da fabricação, você 
pode contar com os sistemas Rugged da Dell 
para acompanhar esse ritmo. Com seu trabalho 
em mente, criamos máquinas que são fáceis 
de incorporar aos processos de fabricação 
para garantir que os dados críticos sejam 
capturados e as tarefas sejam executadas 
conforme necessário para uma fabricação 
eficiente e rentável. 

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com 
recursos como telas que possibilitam a leitura 
em ambientes externos, tecnologia touch 
compatível com o uso de luvas, recurso de 
E/S legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio 
do Dell Latitude Rugged permite que você 
trabalhe nos lugares mais desafiadores do 
mundo. Os sistemas Latitude Rugged mantêm 
você no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade de 
gerenciamento líderes do setor que o restante 
do portfólio Dell Latitude oferece.

Leve a mobilidade ao extremo

Mais fácil de transportar: um tablet criado para 
aliviar sua carga no trabalho, pesando apenas 2,82 lb. 
Com correias, alças e soluções de encaixe opcionais, 
podemos oferecer o máximo de mobilidade para 
acompanhar você.

Trabalhe em qualquer lugar: seja no chão de fábrica, 
na empilhadeira ou no back office, você terá certeza 
de que tem as soluções certas para cumprir suas 
tarefas diárias sem precisar sacrificar o desempenho.

Conexão estável: a conectividade móvel, otimizada 
e três vezes mais rápida e o GPS dedicado mantêm 
sua conexão nos momentos mais críticos, onde quer 
que o trabalho leve você.

Alto desempenho onde você precisa: com os mais 
recentes processadores Intel® Core™ de 8ª geração 
para você ter potência o dia inteiro.

Acessórios para Rugged: Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo adicionando um 
teclado de tamanho normal com classificação IP65 
e teclas com retroiluminação RGB personalizável. 
A proteção para teclado protege também a tela e inclui 
um suporte de 180˚.

Dock station para tablet Rugged 
Maximize a produtividade ao voltar para 
o escritório com a dock station de mesa 
para tablet. Aumente a mobilidade do 
sistema e, ao mesmo tempo, reduza 
a possibilidade de danos acidentais.

Módulo de scanner 
Leia códigos de barras de código 1D ou 2D e 
cartões de fita magnética com o módulo de 
scanner que se conecta de forma segura à 
parte traseira do seu tablet Rugged.

Encaixe remoto/para veículos
As soluções de encaixe remoto/para veículos 
oferecem carregamento do computador, 
segurança e conexão a periféricos na 
empresa e nos veículos para outros locais 
de trabalho. Maximize a produtividade com 
essas dock stations leves e resistentes, que 
foram criadas com foco na longevidade, 
estabilidade e dissuasão de roubo.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa. 
Essa caneta tem autoalimentação 
para proporcionar uma ágil 
experiência de uso no tablet 
Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet 
Rugged para qualquer lugar 
no campo, com alças de ombro 
leves e flexíveis, alças rígidas 
e de nylon duráveis, além de 
correias cruzadas e correias 
de peito fáceis de usar.

O gabinete de segurança para sete tablets Rugged oferece 
carregamento e conectividade de rede e permite fixar os 
dispositivos ou pegá-los com facilidade. Uma solução ideal 
para garantir que os tablets estejam prontos para o uso com 
atualizações críticas e energia total. 

Soluções de carregamento



Soluções para escritório/
chão de fábrica

Notebook Dell Latitude 
5420/5424 Rugged

No chão de fábrica ou no escritório, 
as soluções Dell Rugged funcionam 
perfeitamente de um ambiente a outro. 

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar 
de forma eficiente mesmo quando a situação 
for desfavorável. O Latitude Rugged foi 
projetado para a forma como você trabalha, 
com recursos como telas que possibilitam 
a leitura em ambientes externos, tecnologia 
touch compatível com o uso de luvas, 
recurso de E/S legado e conectividade 
sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: 
o portfólio do Dell Latitude Rugged 
permite que você trabalhe nos lugares 
mais desafiadores do mundo. Os sistemas 
Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade 
de gerenciamento líderes do setor que 
o restante do portfólio Dell Latitude oferece.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell 
para os notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 
5424 e 7424 e os tablets 7220 e 7212 a fim de 
manter as baterias sobressalentes totalmente 
carregadas e prontas para o uso a qualquer 
momento do dia. 

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de capacidade 
de resposta de entrada com uma caneta 
ativa para o notebook. Essa caneta tem 
autoalimentação para proporcionar uma 
ágil experiência de uso.

Dock station de mesa com portas 
de vídeo 
A dock station de mesa garante 
excelente conectividade de vídeo com 
duas saídas DisplayPort e inclui ajuste 
simples sem ferramentas e recursos 
aprimorados de orientação. 

Acessórios para Rugged:

Trabalha na mesma intensidade que você.

Do escritório ao chão da fábrica, o notebook 
Dell Latitude Rugged de 14” foi criado para 
resistir a choques, quedas e vibrações. Ótimo em 
temperaturas extremas com o gerenciamento 
térmico QuadCool™.

Desempenho resistente habilitado pelos mais 
recentes processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Apenas seu trabalho pode entrar: todos os pontos de 
entrada são protegidos por portas mecânicas e proteção 
de entrada IP54 para evitar o contato com poeira e água. 
O teclado retroiluminado RGB personalizável é totalmente 
protegido e resistente à água, enquanto as opções de 
segurança integrada, como leitores de impressões digitais 
e de Smart Card, mantêm afastados os usuários não 
autorizados.

Energia para o dia inteiro 
Execute suas tarefas com toda 
a confiança durante o dia todo 
com a tecnologia de duas baterias 
intercambiáveis da Dell. 

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com 
a correia para ombros leve e flexível. A 
correia se conecta de maneira fácil e segura 
ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário.



Exploração e produção upstream
Os usuários que trabalham em ambientes extremamente perigosos em todo o setor de petróleo e gás precisam de dispositivos que sejam considerados intrinsecamente 
seguros. Os computadores e tablets Dell Latitude Rugged cumprem os padrões ANSI/ISA.12.12.01, CAN/CSA C22.2, além de ATEX no tablet 7220EX, permitindo que 
eles sejam utilizados em ambientes possivelmente explosivos. Ao mesmo tempo, eles oferecem o desempenho, a conectividade e a capacidade de que as empresas 

precisam para dimensionar rapidamente, fazer mais e manter a competitividade.

AGRIMENSORES/ 
GEOCIENTISTAS

Visão geral: como agrimensor ou 
geocientista, você precisa se deslocar 
o tempo todo em ambientes variados.

Por que você precisa dos  
PCs Dell Rugged: 

ao capturar e analisar dados, você precisa 
de sistemas que resistam a todas as 
condições em qualquer ambiente.

ENGENHEIROS  
PETROLÍFEROS

Visão geral: como engenheiro petrolífero 
remoto, você alterna o trabalho entre 

o projeto/desenvolvimento de planos de 
extração e outras tarefas em campo.

Por que você precisa dos  
PCs Dell Rugged: 

altamente móveis e desenvolvidos 
para ambientes severos, eles não 

sacrificam a potência de computação 
quando são usados no trabalho 

de projeto e planejamento. 

ENGENHEIROS  
DE RESERVATÓRIOS

Visão geral: embora a maioria das análises 
seja feita no conforto do escritório, 

talvez você precise estar em campo para 
executar testes em poços ou coletar dados.

Por que você precisa dos  
PCs Dell Rugged: 

eles combinam desempenho para o 
escritório e durabilidade para o trabalho 
em campo, permitindo que você conclua 

suas tarefas em qualquer lugar.

ENGENHEIROS DE PERFURAÇÃO/ 
OPERADORES DE PLATAFORMA

Visão geral: como engenheiro de 
perfuração ou operador de plataforma, 
os longos dias na plataforma exigem 
um sistema útil e eficiente enquanto 

você cumpre suas tarefas.  
Por que você precisa dos  

PCs Dell Rugged: 
projetados para funcionar nas severas 

condições ao ar livre que você enfrentará, 
oferecendo proteção contra entrada 

e quedas, reconhecimento de toques com 
o uso de luvas e telas legíveis sob a luz solar.

Desafios:
1. As tendências na transformação digital da extração e da produção estão mudando os processos de coleta, análise e decisões com base nos dados. 

2. A localização e extração das fontes de energia mundiais estão cada vez mais dependentes dos avanços tecnológicos. 

3. Reduções na receita resultantes da lentidão ou interrupção na extração e produção em virtude de ferramentas e sistemas antiquados.

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:



Acessórios para Rugged: Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo adicionando 
um teclado de tamanho normal com classificação 
IP65 e teclas com retroiluminação RGB 
personalizável. A proteção para teclado protege 
também a tela e inclui um suporte de 180˚1.

Dock station para tablet Rugged 
Maximize a produtividade ao voltar para 
o escritório com a dock station de mesa 
para tablet. Comporta dois monitores 
e oferece conexão serial, conexões 
com periféricos via USB e dois slots de 
carregamento da bateria sobressalente1.

Módulo de scanner
Leia códigos de barras de código 1D ou 2D 
e cartões de fita magnética com o módulo 
de scanner que se conecta de forma segura 
à parte traseira do seu tablet Rugged.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa. 
Essa caneta tem autoalimentação 
para proporcionar uma ágil 
experiência de uso no tablet 
Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet 
Rugged para qualquer lugar no 
campo, com alças de ombro leves 
e flexíveis, alças rígidas e de nylon 
duráveis, além de correias cruzadas 
e correias de peito fáceis de usar.

Leve a mobilidade ao extremo

Mais fácil de transportar: um tablet criado 
para aliviar sua carga no trabalho, pesando 
apenas 2,82 lb.  Com correias, alças e soluções 
de encaixe opcionais, podemos oferecer 
o máximo de mobilidade para acompanhar você.

Trabalhe em qualquer lugar: seja no chão 
de fábrica, na empilhadeira ou no back office, 
você terá certeza de que tem as soluções 
certas para cumprir suas tarefas diárias sem 
precisar sacrificar o desempenho.

Conexão estável: a conectividade móvel, 
otimizada e três vezes mais rápida e o GPS 
dedicado mantêm sua conexão nos momentos 
mais críticos, onde quer que o trabalho leve você.

Alto desempenho onde você precisa: com os 
mais recentes processadores Intel® Core™ de 8ª 
geração para você ter potência o dia inteiro.

Soluções de campo para 
exploração e produção 

upstream
Tablet Dell Latitude 7220 e 
7220EX Rugged Extreme

As soluções Dell Rugged estão prontas para 
a exploração e o uso em campo, oferecendo 
tempo de funcionamento confiável para 
você trabalhar nos mais desafiadores 
ambientes.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar 
de forma eficiente mesmo quando a situação 
for desfavorável. O Latitude Rugged foi 
projetado para a forma como você trabalha, 
com recursos como telas que possibilitam 
a leitura em ambientes externos, tecnologia 
touch compatível com o uso de luvas, 
recurso de E/S legado e conectividade 
sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: 
o portfólio do Dell Latitude Rugged 
permite que você trabalhe nos lugares 
mais desafiadores do mundo. Os sistemas 
Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade 
de gerenciamento líderes do setor que 
o restante do portfólio Dell Latitude oferece.

1Não compatível com o tablet 7220EX

Encaixe remoto/para veículos
As soluções de encaixe remoto/para veículos 
oferecem carregamento do computador, 
segurança e conexão a periféricos na 
empresa e nos veículos para outros locais 
de trabalho. Maximize a produtividade com 
essas dock stations leves e resistentes, que 
foram criadas com foco na longevidade, 
estabilidade e dissuasão de roubo.

O gabinete de segurança para sete tablets Rugged oferece 
carregamento e conectividade de rede e permite fixar os 
dispositivos ou pegá-los com facilidade. Uma solução ideal 
para garantir que os tablets estejam prontos para o uso com 
atualizações críticas e energia total. 

Soluções de carregamento



Solução de engenharia de 
exploração e produção

Notebook Dell Latitude 7424 
Rugged Extreme

Nos ambientes mais severos, o Dell Rugged 
oferece confiabilidade e soluções de 
mobilidade de escala completa para operar 
em todos os cenários que você encontrar.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar 
de forma eficiente mesmo quando a 
situação for desfavorável. O Latitude 
Rugged foi projetado para a forma como 
você trabalha, com recursos como telas 
que possibilitam a leitura em ambientes 
externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S 
legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: 
o portfólio do Dell Latitude Rugged 
permite que você trabalhe nos lugares 
mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você 
no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade 
de gerenciamento líderes do setor que o 
restante do portfólio Dell Latitude oferece.

Nervos de aço.

O Dell Latitude Rugged Extreme 14 é fabricado com material 
resistente a choques que atende aos rigorosos requisitos dos 
padrões militares. Vedado por compressão para garantir a 
classificação IP65 e evitar que a poeira e a umidade atrapalhem 
suas tarefas diárias. 

Desempenho resistente habilitado pelos mais recentes  
processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com a correia para 
ombros leve e flexível. A correia se conecta de maneira 
fácil e segura ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário, graças aos encaixes rápidos de 
desconectar.

Acessórios para Rugged:

Soluções de encaixe
Soluções flexíveis de encaixe para o escritório, 
os veículos ou qualquer localização remota em 
que você precisar se conectar. Conecte-se com 
facilidade a E/S, periféricos e redes preexistentes, 
onde quer que o trabalho leve você.

Um verdadeiro componente de 
trabalho pesado.

O Dell Rugged Extreme 7424 
possibilita adicionar placas gráficas 
dedicadas, unidade de disco óptica e 
armazenamento extra para garantir que 
você tenha a potência de que precisa, 
além de duas baterias intercambiáveis 
para o uso ininterrupto. Proteja seus 
dados com as opções de segurança 
integrada, como leitores de impressões 
digitais e de Smart Card, para manter 
afastados os usuários não autorizados.

Carregador de bateria
Carregue simultaneamente as baterias da Dell 
para os notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 
5424 e 7424 e os tablets 7220 e 7212 a fim de 
manter as baterias sobressalentes totalmente 
carregadas e prontas para o uso a qualquer 
momento do dia.

Energia para o dia inteiro
Execute suas tarefas com toda 
a confiança durante o dia todo 
com a tecnologia de duas baterias 
intercambiáveis da Dell.



Processamento/transporte/refinação midstream
O petróleo percorreu um longo caminho desde que foi usado pela primeira vez como medicamento nos anos de 1800. Atualmente, ele 

é refinado para ser usado de inúmeras formas. Para evitar a interrupção da produção, você precisa do máximo de tempo de funcionamento 
do equipamento, e os laptops e tablets Dell Rugged foram desenvolvidos para oferecer estabilidade em qualquer ambiente.

Desafios:
1. Em um ambiente de alto risco com elementos combustíveis, a inspeção e manutenção dos oleodutos compõem uma parte fundamental da equação. 

2. Os profissionais precisam de hardware confiável para acessar dados críticos a fim de inspecionar, manter e comunicar os resultados em ambientes possivelmente austeros.
3. Aumente a eficiência operacional, maximize a produtividade e produza mercadorias a um custo mais baixo, reduzindo também os riscos que  

afetam a segurança e a lucratividade. 

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:

ENGENHEIROS 
DE OLEODUTOS

Visão geral: levar o produto bruto 
ao local de produção com rapidez, 
eficiência e segurança é essencial.

Por que você precisa dos  
PCs Dell Rugged: 

não importa se está desenvolvendo 
rotas e especificações técnicas ou 

supervisionando o design em campo, 
você precisa de características 
robustas e flexíveis para ir do 

escritório ao trabalho em campo.

TÉCNICOS DE SEGURAN-
ÇA/REGULAMENTAÇÃO

Visão geral: garantir que as políticas 
e os procedimentos regulamentares, 

ambientais e de segurança em 
campo sejam cumpridos para 

uma produção segura.
Por que você precisa dos 

PCs Dell Rugged: 
seja prestando assistência técnica às 

operações em campo ou fazendo 
inspeções e avaliações, você  

precisa de um sistema confiável  
em qualquer ambiente. 

SUPERVISORES 
LOCAIS

Visão geral: este é o responsável por 
tudo. Supervisionar todas as operações, 

garantir a segurança e atender aos 
requisitos dos clientes exigem que muitas 

peças móveis estejam em sincronia.
Por que você precisa dos  

PCs Dell Rugged: 
para poder estar em qualquer lugar 

da refinaria a qualquer momento 
e ter acesso irrestrito a dados 

críticos de modo a manter o fluxo 
da produção, você precisa de 

confiabilidade em qualquer condição.

OPERADORES DE SISTEMA 
DE BOMBA DE PETRÓLEO 

Visão geral: não importa se você está 
configurando, cuidando ou operando 
e controlando as bombas da refinaria; 
você estará se deslocando para vários 

locais possivelmente perigosos.
Por que você precisa dos  

PCs Dell Rugged: 
você precisa de uma solução 

altamente móvel que o acompanhe 
em qualquer lugar e sempre que você 

precisar, independentemente dos 
elementos aos quais estará exposto.

OPERADORES 
DE REFINARIA

Visão geral: trabalhar com 
equipamentos de refinaria e manter 

e monitorar várias máquinas são 
fundamentais nessa função.
Por que você precisa dos  

PCs Dell Rugged: 
você precisa de um PC resistente que 
esteja protegido contra os ambientes 
hostis onde você pode estar. Poeira, 

umidade, temperaturas extremas, quedas 
e derramamentos de líquidos — nós 
protegemos você contra tudo isso.



Operações de  
processamento,  

transporte e refinação
Tablet Dell Latitude 7220  

e 7220EX Rugged Extreme

As soluções Dell Rugged são leves, avançadas 
e resistentes. Execute tarefas, monitore 
a produção e garanta a segurança nos 
mais austeros ambientes.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com 
recursos como telas que possibilitam a leitura 
em ambientes externos, tecnologia touch 
compatível com o uso de luvas, recurso de 
E/S legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio 
do Dell Latitude Rugged permite que você 
trabalhe nos lugares mais desafiadores do 
mundo. Os sistemas Latitude Rugged mantêm 
você no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade de 
gerenciamento líderes do setor que o restante 
do portfólio Dell Latitude oferece.

Leve a mobilidade ao extremo

Mais fácil de transportar: um tablet 
criado para aliviar sua carga no trabalho, 
pesando apenas 2,82 lb.  Com correias, alças 
e soluções de encaixe opcionais, podemos 
oferecer o máximo de mobilidade para 
acompanhar você.

Trabalhe em qualquer lugar: seja no chão 
de fábrica, na empilhadeira ou no back office, 
você terá certeza de que tem as soluções 
certas para cumprir suas tarefas diárias sem 
precisar sacrificar o desempenho.

Conexão estável: a conectividade 
móvel, otimizada e três vezes mais rápida 
e o GPS dedicado mantêm sua conexão 
nos momentos mais críticos, onde quer que 
o trabalho leve você.

Alto desempenho onde você precisa: com 
os mais recentes processadores Intel® Core™ 
de 8ª geração para você ter potência o dia 
inteiro.

Acessórios para Rugged: Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo adicionando 
um teclado de tamanho normal com classificação 
IP65 e teclas com retroiluminação RGB 
personalizável. A proteção para teclado protege 
também a tela e inclui um suporte de 180˚1.

Dock station para tablet Rugged 
Maximize a produtividade ao voltar para 
o escritório com a dock station de mesa 
para tablet. Comporta dois monitores 
e oferece conexão serial, conexões 
com periféricos via USB e dois slots de 
carregamento da bateria sobressalente1. Módulo de scanner

Leia códigos de barras de código 1D ou 2D 
e cartões de fita magnética com o módulo 
de scanner que se conecta de forma segura 
à parte traseira do seu tablet Rugged.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de entrada 
com uma caneta ativa. Essa 
caneta tem autoalimentação para 
proporcionar uma ágil experiência 
de uso no tablet Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet 
Rugged para qualquer lugar no 
campo, com alças de ombro 
leves e flexíveis, alças rígidas 
e de nylon duráveis, além de 
correias cruzadas e correias de 
peito fáceis de usar.

1Não compatível com o tablet 7220EX

Encaixe remoto/para veículos
As soluções de encaixe remoto/para veículos 
oferecem carregamento do computador, 
segurança e conexão a periféricos na empresa 
e nos veículos para outros locais de trabalho. 
Maximize a produtividade com essas dock 
stations leves e resistentes, que foram criadas 
com foco na longevidade, estabilidade e 
dissuasão de roubo.

O gabinete de segurança para sete tablets Rugged 
oferece carregamento e conectividade de rede e permite 
fixar os dispositivos ou pegá-los com facilidade. Uma 
solução ideal para garantir que os tablets estejam prontos 
para o uso com atualizações críticas e energia total. 

Soluções de  
carregamento



Processamento,  
transporte e  

refinação — supervisão  
e engenharia

Notebook Dell Latitude 7424 
Rugged Extreme

Nos ambientes mais severos, o Dell Rugged 
oferece confiabilidade e soluções de 
mobilidade de escala completa para operar 
em todos os cenários que você encontrar.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para sua dinâmica de trabalho com recursos 
como telas legíveis em ambientes externos, 
tela com reconhecimento de toques com 
o uso de luvas, recurso de E/S preexistente 
e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: O portfólio 
do Dell Latitude Rugged permite que você 
trabalhe nos lugares mais desafiadores do 
mundo. Os sistemas Latitude Rugged mantêm 
você no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade de 
gerenciamento líderes do setor que o restante 
do portfólio Dell Latitude oferece.

Nervos de aço.

O mais recente notebook de 14” fabricado com material 
resistente a choques que atende aos rigorosos requisitos dos 
padrões militares. Vedado por compressão contra areia, poeira 
e líquidos.

 Desempenho resistente habilitado pelos mais recentes  
processadores Intel® Core™ de 8ª geração. 

Acessórios para Rugged:

Um verdadeiro componente 
de trabalho pesado.

O Dell Rugged Extreme 7424 possibilita 
adicionar placas gráficas dedicadas, 
unidade de disco óptica e armazenamento 
extra para garantir que você tenha a 
potência de que precisa, além de duas 
baterias intercambiáveis para o uso 
ininterrupto. Proteja seus dados com as 
opções de segurança integrada, como 
leitores de impressões digitais e de Smart 
Card, para manter afastados os usuários 
não autorizados.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da 
Dell para os notebooks Dell Latitude Rugged 
5420, 5424 e 7424 e os tablets 7220 e 7212 a 
fim de manter as baterias sobressalentes 
totalmente carregadas e prontas para o uso a 
qualquer momento do dia.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com a correia para 
ombros leve e flexível. A correia se conecta de maneira 
fácil e segura ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário, graças aos encaixes rápidos de 
desconectar.

Energia para o dia inteiro
Execute suas tarefas com 
toda a confiança durante o dia 
todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.

Soluções de encaixe
Soluções flexíveis de encaixe para o escritório, 
os veículos ou qualquer localização remota em 
que você precisar se conectar.  Conecte-se com 
facilidade a E/S, periféricos e redes preexistentes, 
onde quer que o trabalho leve você.



Militar
Os usuários da comunidade militar dependem de tecnologia para transferir dados críticos com rapidez e segurança — geralmente, em ambientes extremos, austeros 

e desafiadores. A falha do equipamento, resultando em tempo de inatividade possivelmente fatal, não é uma opção. Agências de defesa do mundo todo contam com os laptops 
e tablets Latitude Rugged da Dell com recursos extremos e resistentes exigidos pelos padrões de teste MIL-STD-810G/H, proteção de entrada IP65 e várias opções de 

mobilidade para mantê-lo conectado e em combate.

Desafios:
1. As plataformas de computação padrão não resistirão aos ambientes extremos e austeros. A confiabilidade do sistema para comunicações e dados prontamente disponíveis 

são elementos-chave para o sucesso dos combatentes. Além disso, as máquinas são usadas em longos turnos, os dispositivos exigem bateria de longa duração e devem 
resistir a altas vibrações/choques e quedas.

2. Os ambientes e as localizações dos recursos da frota podem mudar rapidamente. Soluções fáceis de gerenciar com configurações flexíveis de mobilidade são necessárias 
em toda a organização.

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:

OPERAÇÕES DE LINHA DE FRENTE

Visão geral: em campo e na linha de frente, você precisa de uma tecnologia confiável que 
funcione tão bem quanto você. As soluções Rugged permitem otimizar a análise de dados, fazer 

a coleta intensiva de dados e gerenciar facilmente tarefas demoradas em locais remotos, 
independentemente do ambiente.

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
seu "escritório" é extremo.  Ele pode ser em um ambiente extremamente quente, frio, vibrante, 

empoeirado, úmido ou até mesmo com ar salobre. As expectativas de confiabilidade do sistema são 
tão altas quanto as situações possivelmente estressantes que você encontrará no "escritório". 

Somente os sistemas Rugged podem operar sob esses parâmetros, permitindo que o combatente 
permaneça conectado para conduzir operações críticas em campo. 

PROFISSIONAIS DE TI/SEGURANÇA

Visão geral: você precisa de frotas de sistemas confiáveis e avançadas, que 
consigam potencializar a coleta e análise de dados intensivas com soluções móveis, 
sólidas e resistentes. Com os princípios de confiabilidade, segurança e capacidade 

de gerenciamento da Dell, nossas soluções Rugged oferecem durabilidade para 
manter suas frotas conectadas e ativas para concluir operações críticas.

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
somente soluções robustas, versáteis e avançadas podem otimizar a coleta, 

a agregação e a análise de dados no local ou em campo. Seus usuários são resistentes 
— e seus trabalhos são árduos. Você precisa das soluções Dell Rugged.



Forças armadas —  
operações em campo — 

alistamento
Tablet Dell Latitude 7220  

Rugged Extreme

Nos ambientes mais desafiadores,  
o Dell Rugged oferece soluções de 
confiabilidade e mobilidade para todos os 
cenários, mantendo os dados protegidos 
com opções de segurança, como os leitores 
de Smart Card integrados.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar 
de forma eficiente mesmo quando a 
situação for desfavorável. O Latitude 
Rugged foi projetado para a forma como 
você trabalha, com recursos como telas 
que possibilitam a leitura em ambientes 
externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S 
legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: 
o portfólio do Dell Latitude Rugged 
permite que você trabalhe nos lugares 
mais desafiadores do mundo. Os sistemas 
Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade 
de gerenciamento líderes do setor que o 
restante do portfólio Dell Latitude oferece.

Leve a mobilidade ao extremo

um tablet criado para aliviar sua carga no 
trabalho, pesando apenas 2,82 lb. Com 
correias, alças e soluções de encaixe 
opcionais, podemos oferecer o máximo 
de mobilidade para acompanhar você.

Trabalhe em qualquer lugar: seja na linha 
de frente ou na linha de voo, você terá 
certeza de que tem as soluções certas para 
cumprir suas tarefas diárias sem precisar 
sacrificar o desempenho.

Conexão estável: a conectividade móvel, 
otimizada e três vezes mais rápida e o 
GPS dedicado mantêm sua conexão nos 
momentos mais críticos, onde quer que 
o trabalho leve você.

Alto desempenho onde você precisa: com 
os mais recentes processadores Intel® Core™ 
de 8ª geração para você ter potência o dia 
inteiro.

Acessórios para Rugged:
Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo 
adicionando um teclado de tamanho 
normal com classificação IP65 e teclas 
com retroiluminação RGB personalizável 
para facilitar a identificação de redes 
seguras ou perigosas. A proteção para 
teclado protege também a tela e inclui um 
suporte de 180˚.

Dock station para tablet 
Rugged 
Maximize a produtividade ao 
voltar para o escritório com a 
dock station de mesa para tablet. 
Comporta um monitor grande 
ou duas telas com saídas para 
VGA, portal serial e DisplayPort, 
além de dois slots para carregar 
a bateria sobressalente.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa. 
Essa caneta tem autoalimentação 
para proporcionar uma ágil 
experiência de uso no tablet 
Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet 
Rugged para qualquer lugar no 
campo, com alças de ombro 
leves e flexíveis, alças rígidas e de 
nylon duráveis, além de correias 
cruzadas e correias de peito 
fáceis de usar.

Encaixe remoto/para veículos
As soluções de encaixe remoto/para 
veículos oferecem carregamento do 
computador, segurança e conexão a 
periféricos na empresa e nos veículos 
para outros locais de trabalho. Maximize 
a produtividade com essas dock stations 
leves e resistentes, que foram criadas 
com foco na longevidade, estabilidade e 
dissuasão de roubo.



Forças armadas —  
operações em campo/ 

alistamento
Notebook Dell Latitude 7424 

Rugged Extreme

Quando você precisa de recursos resistentes 
em qualquer circunstância, o Dell Rugged 
oferece confiabilidade e soluções de 
mobilidade em escala completa para todos 
os cenários que você encontrar, tudo isso 
enquanto mantém os dados protegidos com 
opções de segurança, como os leitores de 
Smart Card integrados.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com 
recursos como telas que possibilitam a leitura 
em ambientes externos, tecnologia touch 
compatível com o uso de luvas, recurso de 
E/S legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio 
do Dell Latitude Rugged permite que você 
trabalhe nos lugares mais desafiadores do 
mundo. Os sistemas Latitude Rugged mantêm 
você no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade de 
gerenciamento líderes do setor que o restante 
do portfólio Dell Latitude oferece.

Nervos de aço.

O mais recente notebook de 14” fabricado com material 
resistente a choques que atende aos rigorosos requisitos 
dos padrões militares. Vedado por compressão contra areia, 
poeira e líquidos.

Desempenho resistente habilitado pelos mais recentes  
processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Acessórios para Rugged:

O Dell Rugged Extreme 7424 possibilita adicionar 
placas gráficas dedicadas, unidade de disco 
óptica, GPS e banda larga móvel para garantir 
que você tenha a potência de que precisa, 
além de duas baterias intercambiáveis para 
o uso ininterrupto. Proteja seus dados com 
as opções de segurança integrada, como leitores 
de impressões digitais e de Smart Card, para 
manter afastados os usuários não autorizados.

Um verdadeiro componente 
de trabalho pesado.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com a correia para 
ombros leve e flexível. A correia se conecta de maneira 
fácil e segura ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário, graças aos encaixes rápidos de 
desconectar.

Energia para o dia inteiro
Execute suas tarefas com 
toda a confiança durante o dia 
todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.

Soluções de encaixe
Soluções flexíveis de encaixe para o escritório, 
os veículos ou qualquer localização remota em 
que você precisar se conectar. Conecte-se com 
facilidade a E/S, periféricos e redes preexistentes, 
onde quer que o trabalho leve você.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da 
Dell para os notebooks Dell Latitude Rugged 
5420, 5424 e 7424 e os tablets 7220 e 7212 
a fim de manter as baterias sobressalentes 
totalmente carregadas e prontas para o uso 
a qualquer momento do dia.



Trabalha na mesma intensidade que você.

O mais recente notebook de 14” criado para resistir a choques, 
quedas e vibrações. Ótimo em temperaturas extremas com 
o gerenciamento térmico QuadCool™.

Desempenho resistente habilitado pelos mais recentes  
processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa 
para o notebook. Essa caneta tem 
autoalimentação para proporcionar 
uma ágil experiência de uso.

Dock station resistente de mesa 
A dock station de mesa garante excelente 
conectividade de vídeo com duas saídas DisplayPort 
e inclui ajuste simples sem ferramentas e recursos 
aprimorados de orientação. 

Acessórios para Rugged:

Forças armadas — 
suporte operacional    

Notebook Dell Latitude 
5420/5424 Rugged

Apoiar os combatentes pode colocá-lo em 
ambientes que fariam os computadores 
padrão falharem. As soluções móveis 
robustas da Dell oferecem confiabilidade 
e durabilidade, seja em uma tenda 
empoeirada no deserto ou no back office 
de uma instalação reforçada.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar 
de forma eficiente mesmo quando a 
situação for desfavorável. O Latitude 
Rugged foi projetado para a forma como 
você trabalha, com recursos como telas 
que possibilitam a leitura em ambientes 
externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S 
legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: 
o portfólio do Dell Latitude Rugged 
permite que você trabalhe nos lugares 
mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você 
no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade 
de gerenciamento líderes do setor que 
o restante do portfólio Dell Latitude oferece.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell para os 
notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 5424 e 7424 
e os tablets 7220 e 7212 a fim de manter as baterias 
sobressalentes totalmente carregadas e prontas para 
o uso a qualquer momento do dia. Além disso, ela 
oferece mais energia para os dias mais longos.

Apenas seu trabalho pode entrar: todos os pontos de 
entrada são protegidos por portas mecânicas e proteção 
de entrada IP54 para evitar o contato com poeira e água. 
O teclado retroiluminado RGB personalizável é totalmente 
protegido e resistente à água, enquanto as opções de 
segurança integrada, como leitores de impressões digitais 
ou de Smart Card, mantêm afastados os usuários não 
autorizados.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com 
a correia para ombros leve e flexível. A 
correia se conecta de maneira fácil e segura 
ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário.Energia para o dia inteiro

Execute suas tarefas com toda a confiança 
durante o dia todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.



Agência civil federal
Seja para socorrer cidadãos após um desastre natural, perseguir fugitivos perigosos ou colocar satélites no espaço, a Dell oferece soluções de mobilidade suficientemente avançadas 

para fazer análises de dados e suficientemente flexíveis para resistir aos rigores em campo, onde quer que você esteja. Os notebooks Latitude Rugged 5420/5424 da Dell foram 
criados sob medida para serem os mais versáteis ativos de TI que você possui. Com recursos resistentes para funcionar em campo, como duas baterias intercambiáveis para o uso 
contínuo e proteção contra elementos como poeira e umidade, você terá a certeza de que poderá trabalhar independentemente do lugar. Manter-se conectado em qualquer lugar 

é fácil com a banda larga móvel e o GPS integrados.  

Desafios:
1. Necessidade de dispositivos compatíveis com TAA com leitores de Smart Card integrados, que possam ser equipados com banda larga móvel e sejam fáceis de gerenciar.

2. Necessidade de dispositivos que possam ser implementados e usados em ambientes que exigem proteção contra condições de trabalho possivelmente desafiadoras.

Supere esses desafios com a solução Dell abaixo:

PROFISSIONAIS DE AGÊNCIAS CIVIS

Visão geral: quando sua função como profissional de 
agência civil exige que você entre em campo, você precisa 
que a tecnologia acompanhe seu ritmo. A confiabilidade e a 
conectividade robustas manterão você envolvido e eficiente 
ao prestar serviços críticos à comunidade que você atende.  

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
você pode ser chamado para regiões devastadas, coletar 
amostras de água ou solo ou verificar um processamento 

agrícola, tudo isso enquanto precisa continuar conectado. O Dell 
Rugged manterá você ativo, independentemente do ambiente.

ADMINISTRADORES DE TI

Visão geral: seus usuários podem viajar a serviço para prestar 
ajuda ou estar constantemente em elementos e ambientes 

que destruiriam as plataformas de computação padrão. Além 
da segurança e da capacidade de gerenciamento dessa frota, 

você não quer se preocupar também com a confiabilidade.  

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
o Dell Latitude é líder notório em confiabilidade, capacidade 

de gerenciamento e segurança.  O Dell Latitude Rugged 
intensifica o jogo, permitindo que esses mesmos atributos 

sejam utilizados nos mais desafiadores ambientes.



Agência civil — solução 
de campo/escritório

Notebook Dell Latitude 
5420/5424 Rugged

O Dell Rugged potencializa o desempenho 
e a segurança de sua frota, além de oferecer 
soluções flexíveis de mobilidade para cada 
espaço de trabalho.

Confiabilidade, segurança e capacidade de 
gerenciamento sólidas.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com 
recursos como telas que possibilitam a leitura 
em ambientes externos, tecnologia touch 
compatível com o uso de luvas, recurso de 
E/S legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio 
do Dell Latitude Rugged permite que você 
trabalhe nos lugares mais desafiadores do 
mundo. Os sistemas Latitude Rugged mantêm 
você no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade de 
gerenciamento líderes do setor que o restante 
do portfólio Dell Latitude oferece.

Trabalha na mesma intensidade que você.

O mais recente notebook de 14” criado para resistir a 
choques, quedas e vibrações. Ótimo em temperaturas 
extremas com o gerenciamento térmico QuadCool™.

Desempenho resistente habilitado pelos mais recentes  
processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa 
para o notebook. Essa caneta tem 
autoalimentação para proporcionar 
uma ágil experiência de uso.

Dock station resistente de mesa 
A dock station de mesa garante excelente 
conectividade de vídeo com duas saídas DisplayPort 
e inclui ajuste simples sem ferramentas e recursos 
aprimorados de orientação. 

Acessórios para Rugged:

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell para os 
notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 5424 e 7424 
e os tablets 7220 e 7212 a fim de manter as baterias 
sobressalentes totalmente carregadas e prontas para 
o uso a qualquer momento do dia. Além disso, ela 
oferece mais energia para os dias mais longos.

Apenas seu trabalho pode entrar: todos os pontos 
de entrada são protegidos por portas mecânicas 
e proteção de entrada IP54 para evitar o contato 
com poeira e água. O teclado retroiluminado RGB 
é totalmente protegido e resistente à água, enquanto 
as opções de segurança, como leitores de impressões 
digitais ou de Smart Card, mantêm afastados os 
usuários não autorizados.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com 
a correia para ombros leve e flexível. A 
correia se conecta de maneira fácil e segura 
ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário.Energia para o dia inteiro

Execute suas tarefas com toda a confiança 
durante o dia todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.



Autoridades
Quando os dados móveis foram introduzidos pela primeira vez na comunidade de imposição da lei, ficou imediatamente claro que essa era uma ferramenta inequívoca. 

A confiabilidade do hardware e das comunicações são essenciais para manter a segurança dos policiais e da comunidade como um todo. Embora o "escritório" tenha ficado 
menor e mais complexo para aqueles que atendem nossas comunidades, a Dell tem as soluções veiculares mais confiáveis e fáceis de manter para atender às necessidades 

rotineiras, independentemente da posição que você ocupa.

Desafios:
1. Exigir um sistema de dados móvel capaz de resistir a temperaturas e vibrações extremas, telas legíveis sob a luz solar que ofereçam comunicações sem fio 

e opções de localização do veículo para envio e solicitação/captura de dados, bem como encaixe seguro e com trava para os veículos. 

2. Exigir ferramentas de capacidade de gerenciamento para simplificar e facilitar o gerenciamento das frotas, bem como acesso ao suporte técnico 24x7x365.

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:

ADMINISTRADORES DE TI PARA IMPOSIÇÃO DA LEI

Visão geral: você pode não estar em patrulha, mas é o primeiro a ser chamado 
quando o sistema de dados móveis não está funcionando adequadamente. Você 
e suas comunidades dormem melhor à noite quando os dados estão acessíveis e 
o hardware funciona como deveria, graças aos amplos testes e às certificações.

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
o MDC é uma ferramenta crítica para os policiais e, portanto, o tempo de 
funcionamento e a confiabilidade são essenciais. Os sistemas Dell Rugged 

foram testados e certificados para resistir às condições dos socorristas e, com 
o acesso 24x7 ao Suporte Dell, estaremos à disposição quando você precisar. 

POLICIAIS ESTADUAIS/LOCAIS 

Visão geral: como policial ou delegado, você precisa de uma solução de GPS 
móvel e confiável que possa ser facilmente montada em veículos e acessada 

em trânsito com as mais rigorosas configurações de segurança. Você aprendeu 
a confiar em sua plataforma de computação móvel, exatamente como seu 
veículo ou até mesmo sua arma de fogo. A confiabilidade, conveniência e 
precisão são essenciais para manter você e nossas comunidades seguras.

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
as temperaturas nas cabines dos veículos podem variar muito. A vibração 
a que um computador móvel estará sujeito por milhares de quilômetros 
será consistente. O sol está brilhando. Ocasionalmente, o computador 

pode ser usado como apoio para copo, com resultados pouco desejáveis. 
A Dell oferece cobertura para todos esses elementos do "escritório".



Patrulha —  
solução de tablet
Tablet Dell Latitude 7220  

Rugged Extreme

Em trânsito ou no escritório, o Dell Rugged 
pode oferecer confiabilidade e flexibilidade 
em qualquer lugar.

Confiabilidade, segurança e capacidade de 
gerenciamento sólidas.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: 
Você precisa manter a produtividade e 
trabalhar de forma eficiente mesmo quando 
a situação for desfavorável. O Latitude 
Rugged foi projetado para a forma como 
você trabalha, com recursos como telas 
que possibilitam a leitura em ambientes 
externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S legado 
e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o 
portfólio do Dell Latitude Rugged permite 
que você trabalhe nos lugares mais 
desafiadores do mundo. Os sistemas 
Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade 
de gerenciamento líderes do setor que o 
restante do portfólio Dell Latitude oferece.

Leve a mobilidade ao extremo

Mais fácil de transportar: um tablet criado para aliviar 
sua carga no trabalho, pesando apenas 2,82 lb. Com 
correias, alças e soluções de encaixe opcionais, podemos 
oferecer o máximo de mobilidade para acompanhar você.

Trabalhe em qualquer lugar: seja no veículo conferindo 
a placa de um carro ou reunindo dados de uma denúncia, 
você terá certeza de que tem as soluções certas para 
cumprir suas tarefas diárias sem precisar sacrificar o 
desempenho.

Alto desempenho onde você precisa: com os mais 
recentes processadores Intel® Core™ de 8ª geração para 
você ter potência o dia inteiro.

Acessórios para Rugged: Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo adicionando um 
teclado de tamanho normal com classificação IP65 
e teclas com retroiluminação RGB personalizável. A 
proteção para teclado protege também a tela e inclui 
um suporte de 180˚.

Dock station para tablet 
Rugged 
Maximize a produtividade 
ao voltar para o escritório 
com a dock station de 
mesa para tablet. Comporta 
dois monitores e oferece 
conexão serial, conexões com 
periféricos via USB e dois slots 
de carregamento da bateria 
sobressalente.

Encaixe veicular
As soluções de encaixe para veículos oferecem 
carregamento do computador, segurança e conexão a 
periféricos, assim como a subsistemas críticos para o 
trabalho em veículos. Maximize a produtividade com essas 
dock stations leves e resistentes, que foram criadas com 
foco na longevidade, estabilidade e dissuasão de roubo.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa. 
Essa caneta tem autoalimentação 
para proporcionar uma ágil 
experiência de uso no tablet 
Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet Rugged 
para qualquer lugar no campo, com 
alças de ombro leves e flexíveis, 
alças rígidas e de nylon duráveis, 
além de correias cruzadas e 
correias de peito fáceis de usar.

Conexão estável: a conectividade móvel, 
otimizada e três vezes mais rápida e o GPS 
dedicado mantêm sua conexão nos momentos 
mais críticos, onde quer que o trabalho leve você.

Módulo de scanner
Leia códigos de barras de código 1D ou 2D 
e cartões de fita magnética com o módulo de 
scanner que se conecta de forma segura à 
parte traseira do seu tablet Rugged.



Patrulha —  
solução de laptop

Notebook Dell Latitude 7424 
Rugged Extreme

Quando você precisa de recursos resistentes 
em qualquer circunstância, o Dell Rugged 
oferece confiabilidade e soluções de 
mobilidade em escala completa para todos 
os cenários que você encontrar, tudo isso 
enquanto mantém os dados protegidos com 
opções de segurança, como os leitores de 
Smart Card integrados.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com 
recursos como telas que possibilitam a leitura 
em ambientes externos, tecnologia touch 
compatível com o uso de luvas, recurso de 
E/S legado e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio 
do Dell Latitude Rugged permite que você 
trabalhe nos lugares mais desafiadores do 
mundo. Os sistemas Latitude Rugged mantêm 
você no controle da tecnologia com a mesma 
segurança, confiabilidade e capacidade de 
gerenciamento líderes do setor que o restante 
do portfólio Dell Latitude oferece.

Nervos de aço.

O mais recente notebook de 14” fabricado com 
material resistente a choques que atende aos 
rigorosos requisitos dos padrões militares. Vedado 
por compressão contra areia, poeira e líquidos. 

Desempenho resistente habilitado pelos mais 
recentes processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Acessórios para Rugged:

O Dell Rugged Extreme 7424 possibilita adicionar 
placas gráficas dedicadas, unidade de disco óptica, 
GPS e banda larga móvel para garantir que você 
tenha a potência de que precisa, além de duas 
baterias intercambiáveis para o uso ininterrupto. 
Proteja seus dados com as opções de segurança 
integrada, como leitores de impressões digitais e 
de Smart Card, para manter afastados os usuários 
não autorizados.

Um verdadeiro componente 
de trabalho pesado.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com a correia para 
ombros leve e flexível. A correia se conecta de maneira 
fácil e segura ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário, graças aos encaixes rápidos de 
desconectar.

Energia para o dia inteiro
Execute suas tarefas com 
toda a confiança durante o dia 
todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.

Soluções de encaixe
Soluções flexíveis de encaixe para o escritório, 
os veículos ou qualquer localização remota em 
que você precisar se conectar. Conecte-se com 
facilidade a E/S, periféricos e redes preexistentes, 
onde quer que o trabalho leve você.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell 
para os notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 
5424 e 7424 e os tablets 7220 e 7212 a fim de 
manter as baterias sobressalentes totalmente 
carregadas e prontas para o uso a qualquer 
momento do dia.



Soluções de back  
officede TI para  
imposição da lei
Notebook Dell Latitude 

5420/5424 Rugged

O Dell Rugged potencializa o desempenho 
e a segurança de sua frota, além de oferecer 
soluções flexíveis de mobilidade para cada 
espaço de trabalho.

Confiabilidade, segurança e capacidade de 
gerenciamento sólidas.

Resistente para cenários reais: Você não 
pode desacelerar quando o trabalho fica difícil. 
Independentemente do tipo de desafio que o 
mundo apresentar, enfrente todos com confiança. 
O Latitude Rugged oferece durabilidade extrema 
para garantir a confiabilidade de classe mundial 
em condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com recursos 
como telas que possibilitam a leitura em ambientes 
externos, tecnologia touch compatível com o uso 
de luvas, recurso de E/S legado e conectividade 
sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio do 
Dell Latitude Rugged permite que você trabalhe 
nos lugares mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma segurança, 
confiabilidade e capacidade de gerenciamento 
líderes do setor que o restante do portfólio Dell 
Latitude oferece.

Trabalha na mesma intensidade que você.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de capacidade de 
resposta de entrada com uma caneta ativa para o 
notebook. Essa caneta tem autoalimentação para 
proporcionar uma ágil experiência de uso.

Docking station de mesa resistente da Dell 
A dock station de mesa garante excelente 
conectividade de vídeo com duas saídas DisplayPort 
e inclui ajuste simples sem ferramentas e recursos 
aprimorados de orientação. 

Acessórios para Rugged:

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell para os 
notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 5424 e 7424 
e os tablets 7220 e 7212 a fim de manter as baterias 
sobressalentes totalmente carregadas e prontas para 
o uso a qualquer momento do dia. Além disso, ela 
oferece mais energia para os dias mais longos.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com 
a correia para ombros leve e flexível. A 
correia se conecta de maneira fácil e segura 
ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário.

O mais recente notebook de 14” criado para resistir a choques, 
quedas e vibrações. Ótimo em temperaturas extremas com 
o gerenciamento térmico QuadCool™.

Desempenho resistente habilitado pelos mais recentes  
processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Apenas seu trabalho pode entrar: todos os 
pontos de entrada são protegidos por portas 
mecânicas e proteção de entrada IP54 para 
evitar o contato com poeira e água. O teclado 
retroiluminado RGB é totalmente protegido 
e resistente à água, enquanto as opções de 
segurança, como leitores de impressões digitais 
ou de Smart Card, mantêm afastados os 
usuários não autorizados.

Energia para o dia inteiro
Execute suas tarefas com toda a confiança 
durante o dia todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.



Serviços de corpo de bombeiros e socorristas
Quando você é chamado para o serviço, propriedades e vidas estão em jogo. Por isso, você depende da tecnologia para acompanhar seu ritmo, onde quer que você esteja. 
Seja trabalhando no local do acidente ou inserindo dados de atendimento médico do paciente, você precisa de sistemas que resistam às condições severas a que você está 
exposto e, ao mesmo tempo, mantenham as comunicações sem fio essenciais durante toda a operação.  O Dell Rugged estará a seu lado oferecendo confiança para você 

prestar esses serviços vitais.

ADMINISTRADORES DE TI
Visão geral: diversos ativos implementados em várias partes da 

comunidade exigem que você gerencie facilmente esses componentes 
de TI e, ao mesmo tempo, acredite que os dispositivos confiáveis e 

seguros resistirão a ambientes extremos e funcionarão continuamente.
Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 

a confiabilidade do sistema para seus usuários pode fazer a diferença 
entre a vida e a morte.  O Dell Rugged foi testado e certificado 
para resistir às condições dos socorristas e, com o acesso 24x7 
ao Suporte Dell, estaremos à disposição quando você precisar.

Desafios:
1. A vibração excessiva em aparelhos de combate a incêndio e a exposição a condições extremas desafiam a confiabilidade das plataformas 

de computação. 
2. Soluções confiáveis de comunicações e GPS necessárias para a resposta crítica e urgente aos acidentes. 

3. Os socorristas estão sempre em trânsito, usando tablets com frequência para inserir diagnósticos de pacientes, obter assinaturas e rastrear dados.

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:

BOMBEIRO
Visão geral: seja pelo calor excessivo de uma estrutura em 

chamas ou pela vibração intensa do motor dentro da cabine, você 
e seus computadores ficam expostos a condições extremas.  

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
suas soluções móveis devem resistir às mesmas condições 

severas que você. Seja no local do acidente ou em uma 
estrutura investigando as causas, você precisa de dispositivos 

resistentes para chegar ao local e cumprir o trabalho.

TÉCNICOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS
Visão geral: quando cada segundo é importante, você precisa 

de uma confiável solução sem fio habilitada com GPS para 
entrar em cena e salvar vidas.  A coleta de dados de EPCR 

deve ser fácil com soluções flexíveis que permitem usar caneta, 
toques ou teclado. A bateria de longa duração para os turnos 

prolongados e a proteção de entrada são essenciais.
Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 

quando há vidas em risco, sua tecnologia precisa ser tão 
confiável quanto o atendimento que você presta. O Dell 

Rugged oferece confiabilidade extrema em todas as condições, 
além de ser fácil de usar para a entrada de dados.



Soluções móveis e 
montadas de EPCR

Tablet Dell Latitude 7220  
Rugged Extreme

O Dell Rugged sempre oferece 
confiabilidade, com opções flexíveis 
de mobilidade para longos turnos, 
ambientes de alta pressão e tempo 
de funcionamento ideal.

Confiabilidade, segurança e capacidade 
de gerenciamento sólidas.

As mais confiáveis: com um chassi 
durável que foi submetido a inúmeros 
testes 810G MIL-STD de nível militar, 
garantindo que o sistema possa resistir 
a condições reais.

Melhor segurança: nossas premiadas 
soluções de segurança de endpoint incluem 
criptografia abrangente, autenticação 
avançada e proteção inovadora contra 
ameaças com o Dell Data Protection.

As mais gerenciáveis: o sistema resistente 
mais gerenciável do mundo foi projetado 
para permitir configurações flexíveis e 
automatizadas do sistema e do BIOS por 
meio do Dell Client Command Suite, o que 
torna mais fácil implementar, monitorar 
e atualizar sua frota.

Leve a mobilidade ao extremo

Mais fácil de transportar: um tablet criado 
para aliviar sua carga no trabalho, pesando 
apenas 2,82 lb.

Trabalhe em qualquer lugar: as opções de 
correia para ombros, alça flexível, correia de 
peito e encaixe para veículo com certificação 
contra colisão oferecem o máximo de 
mobilidade para acompanhar seu ritmo.

Conexão estável: a conectividade móvel, 
otimizada e duas vezes mais rápida e o 
GPS dedicado mantêm sua conexão nos 
momentos mais críticos, até mesmo nas 
localizações remotas.

Alto desempenho onde você precisa: 
com os mais recentes processadores Intel® 
Core™ de 8ª geração para você ter potência 
o dia inteiro.

Acessórios para Rugged: Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo adicionando um 
teclado de tamanho normal com classificação IP65 
e teclas com retroiluminação RGB personalizável. A 
proteção para teclado protege também a tela e inclui 
um suporte de 180˚.

Dock station para tablet 
Rugged 
Maximize a produtividade ao 
voltar para o escritório com a 
dock station de mesa para tablet. 
Comporta dois monitores e 
oferece conexão serial, conexões 
com periféricos via USB e dois 
slots de carregamento da bateria 
sobressalente.

Encaixe para veículos
As flexíveis soluções de encaixe oferecem carregamento 
do computador, segurança e conexão a periféricos para o 
trabalho em veículos. Maximize a produtividade com essas 
dock stations leves e robustas, que foram criadas com foco na 
longevidade, estabilidade e dissuasão de roubo.

Caneta 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa. 
Essa caneta tem autoalimentação 
para proporcionar uma ágil 
experiência de uso no tablet 
Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet Rugged 
para qualquer lugar no campo, com 
alças de ombro leves e flexíveis, 
alças rígidas e de nylon duráveis, 
além de correias cruzadas e 
correias de peito fáceis de usar.



Serviços de resgate/
combate a incêndio — 

móveis/montados    
Notebook Dell Latitude 7424 

Rugged Extreme

Quando você precisa de recursos resistentes em 
qualquer circunstância, o Dell Rugged oferece 
confiabilidade e soluções de mobilidade em 
escala completa para todos os cenários que você 
encontrar, tudo isso enquanto mantém os dados 
protegidos com opções de segurança, como os 
leitores de Smart Card integrados.

Resistente para cenários reais: Você não 
pode desacelerar quando o trabalho fica difícil. 
Independentemente do tipo de desafio que o 
mundo apresentar, enfrente todos com confiança. 
O Latitude Rugged oferece durabilidade extrema 
para garantir a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com recursos 
como telas que possibilitam a leitura em ambientes 
externos, tecnologia touch compatível com o uso 
de luvas, recurso de E/S legado e conectividade 
sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio do 
Dell Latitude Rugged permite que você trabalhe 
nos lugares mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma segurança, 
confiabilidade e capacidade de gerenciamento 
líderes do setor que o restante do portfólio 
Dell Latitude oferece.

Nervos de aço.

O mais recente notebook de 14” fabricado com 
material resistente a choques que atende aos 
rigorosos requisitos dos padrões militares. Vedado 
por compressão contra areia, poeira e líquidos. 
Desempenho resistente habilitado pelos mais 
recentes processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Acessórios para Rugged:

O Dell Rugged Extreme 7424 possibilita adicionar 
placas gráficas dedicadas, unidade de disco óptica, 
GPS e banda larga móvel para garantir que você 
tenha a potência de que precisa, além de duas 
baterias intercambiáveis para o uso ininterrupto.

Um verdadeiro componente 
de trabalho pesado.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com a correia para 
ombros leve e flexível. A correia se conecta de maneira 
fácil e segura ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário, graças aos encaixes rápidos de 
desconectar.

Energia para o dia inteiro
Execute suas tarefas com 
toda a confiança durante o dia 
todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.

Soluções de encaixe
Soluções flexíveis de encaixe para o escritório, 
os veículos ou qualquer localização remota em 
que você precisar se conectar. Conecte-se com 
facilidade a E/S, periféricos e redes preexistentes, 
onde quer que o trabalho leve você.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da 
Dell para os notebooks Dell Latitude Rugged 
5420, 5424 e 7424 e os tablets 7220 e 7212 
a fim de manter as baterias sobressalentes 
totalmente carregadas e prontas para o uso 
a qualquer momento do dia.



Serviços de corpo 
de bombeiros/

socorristas — back 
office/inspeções
Notebook Dell Latitude 

5420/5424 Rugged

O Dell Rugged garante níveis ideais de suporte 
e segurança da frota para que você e sua equipe 
tenham uma solução confiável durante os 
momentos mais desafiadores.

Resistente para cenários reais: Você não 
pode desacelerar quando o trabalho fica difícil. 
Independentemente do tipo de desafio que o 
mundo apresentar, enfrente todos com confiança. 
O Latitude Rugged oferece durabilidade extrema 
para garantir a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com recursos 
como telas que possibilitam a leitura em ambientes 
externos, tecnologia touch compatível com o uso 
de luvas, recurso de E/S legado e conectividade 
sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio 
do Dell Latitude Rugged permite que você 
trabalhe nos lugares mais desafiadores do mundo. 
Os sistemas Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma segurança, 
confiabilidade e capacidade de gerenciamento 
líderes do setor que o restante do portfólio 
Dell Latitude oferece.

Trabalha na mesma intensidade que você.

O mais recente notebook de 14” criado para resistir a choques, 
quedas e vibrações. Prospera em temperaturas extremas graças 
ao gerenciamento térmico QuadCool™ e às touchscreens de 
1.000 nits que permitem a leitura sob a luz solar.

Desempenho resistente habilitado pelos mais recentes 
processadores Intel® Core™ de 8ª geração.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de capacidade de 
resposta de entrada com uma caneta ativa para o 
notebook. Essa caneta tem autoalimentação para 
proporcionar uma ágil experiência de uso.

Docking station de mesa resistente da Dell 
A dock station de mesa garante excelente 
conectividade de vídeo com duas saídas DisplayPort 
e inclui ajuste simples sem ferramentas e recursos 
aprimorados de orientação. 

Acessórios para Rugged:

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell para os 
notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 5424 e 7424 
e os tablets 7220 e 7212 a fim de manter as baterias 
sobressalentes totalmente carregadas e prontas para 
o uso a qualquer momento do dia. Além disso, ela 
oferece mais energia para os dias mais longos.

Apenas seu trabalho pode entrar: todos os pontos 
de entrada são protegidos por portas mecânicas 
e proteção de entrada IP54 para evitar o contato 
com poeira e água. O teclado retroiluminado RGB 
personalizável é totalmente protegido e resistente à 
água, enquanto as opções de segurança integrada, 
como leitores de impressões digitais e de Smart Card, 
mantêm afastados os usuários não autorizados.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com 
a correia para ombros leve e flexível. A 
correia se conecta de maneira fácil e segura 
ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário.

Energia para o dia inteiro
Execute suas tarefas com toda a confiança 
durante o dia todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell.



Transporte e logística
Seja trabalhando para transportar pessoas ou mercadorias, você precisa de eficiência e confiabilidade para garantir a satisfação dos clientes e evitar uma 
possível perda de lucro. Manter o equipamento que você usa diariamente é extremamente importante para garantir que os produtos e as pessoas sejam 
transportados com segurança. Seu ambiente de "escritório" pode apresentar perigos e condições que exigem o produto resistente mais confiável, seguro 

e gerenciável do mercado para manter sua vantagem competitiva, permitindo que você entregue pessoas e mercadorias dentro do prazo.

MECÂNICO

Visão geral: seja de avião, trem ou caminhão, você precisa manter a frota 
em movimento para evitar atrasos dispendiosos por falhas mecânicas.

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 
ninguém tem tantos componentes móveis no escritório quanto você. 

Na plataforma de manutenção ou no compartimento do motor, 
você precisa trabalhar com telas brilhantes e legíveis sob a luz solar 
e ter resistência para enfrentar o calor ou a altura. O Dell Rugged 

será tão valioso quanto todas as suas outras ferramentas.

Desafios:
1. Soluções encaixáveis necessárias para o uso de empilhadeiras/separação de pedidos com conectividade local e sem fio e recurso de leitura de código de barra.

2. Soluções de encaixe para veículos que oferecem touchscreens legíveis sob a luz solar e com reconhecimento de toques com o uso de luvas, além de conectividade sem fio de banda larga 
móvel e recursos de GPS.

3. Sistemas que podem suportar altas temperaturas com portas de E/S preexistentes para a conectividade serial e touchscreens com reconhecimento de toques com o uso de luvas.

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:

EMPILHADEIRA/SEPARAÇÃO DE PEDIDOS/
MESTRE DE CARGA ARMAZENAGEM/

REMESSA/FRETE/CARGA

Visão geral: não importa se a plataforma de remessa seja em uma 
hidrovia costeira ou nos fundos de um armazém; o equipamento 

usado para mover mercadorias das prateleiras do armazém para o 
contêiner de remessa pode ser robusto. O ambiente pode apresentar 

desafios que fariam os computadores padrão falhar rapidamente. 
Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 

Tempo é dinheiro. Precisão é dinheiro. Dispositivos resistentes confiáveis 
que podem ser expostos a ambientes adversos, ao mesmo tempo em 

que permanecem conectados a dados críticos, garantem a terceirização 
precisa, melhoram os resultados de contagem de ciclos e ajudam a eliminar 

os atrasos na remessa de produtos, seja por trem, caminhão ou navio.

MOTORISTA/ENGENHEIRO

Visão geral: transportar produtos e pessoas até o destino final 
esperado é essencial para garantir a satisfação do cliente e o sucesso 

dos negócios. Essa grande responsabilidade recai sobre você.
Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: 

não importa se você está recebendo ou entregando — poder 
resistir às vibrações dos grandes motores a diesel e, ao mesmo 
tempo, garantir o encaminhamento preciso e pontual levarão 

você e suas cargas ao destino certo, na hora certa.



Transporte/ 
logística

Tablet Dell Latitude 7220  
Rugged Extreme

O Dell Rugged pode ajudar a transportar pessoas 
ou produtos. Chegadas/entregas pontuais 
garantem o sucesso e a lucratividade para você 
e sua empresa.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com recursos 
como telas que possibilitam a leitura em 
ambientes externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S legado e 
conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio do 
Dell Latitude Rugged permite que você trabalhe 
nos lugares mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma segurança, 
confiabilidade e capacidade de gerenciamento 
líderes do setor que o restante do portfólio 
Dell Latitude oferece.

Leve a mobilidade ao extremo

Acessórios para Rugged: Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo adicionando um 
teclado de tamanho normal com classificação IP65 
e teclas com retroiluminação RGB personalizável. A 
proteção para teclado protege também a tela e inclui 
um suporte de 180˚.

Dock station para tablet 
Rugged 
Maximize a produtividade 
ao voltar para o escritório 
com a dock station de 
mesa para tablet. Comporta 
dois monitores e oferece 
conexão serial, conexões com 
periféricos via USB e dois slots 
de carregamento da bateria 
sobressalente.

Encaixe veicular
As soluções de encaixe para 
veículos oferecem carregamento do 
computador, segurança e conexão a 
periféricos, assim como a subsistemas 
críticos para o trabalho em veículos. 
Maximize a produtividade com essas 
dock stations leves e resistentes, 
que foram criadas com foco na 
longevidade, estabilidade e dissuasão 
de roubo.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa. 
Essa caneta tem autoalimentação 
para proporcionar uma ágil 
experiência de uso no tablet 
Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet 
Rugged para qualquer lugar 
no campo, com alças de ombro 
leves e flexíveis, alças rígidas 
e de nylon duráveis, além de 
correias cruzadas e correias 
de peito fáceis de usar.

Conexão estável: a conectividade móvel, 
otimizada e três vezes mais rápida e o 
GPS dedicado mantêm sua conexão nos 
momentos mais críticos, onde quer que o 
trabalho leve você.

Módulo de scanner: Leia códigos de 
barras de código 1D ou 2D e cartões de fita 
magnética com o módulo de scanner que se 
conecta de forma segura à parte traseira do 
seu tablet Rugged.

Mais fácil de transportar: um tablet criado para aliviar sua 
carga no trabalho, pesando apenas 2,82 lb. Com correias, alças 
e soluções de encaixe opcionais, podemos oferecer o máximo 
de mobilidade para acompanhar você.

Trabalhe em qualquer lugar: seja no veículo conferindo a 
placa de um carro ou reunindo dados de uma denúncia, você 
terá certeza de que tem as soluções certas para cumprir suas 
tarefas diárias sem precisar sacrificar o desempenho.

Alto desempenho onde você precisa: com os mais recentes 
processadores Intel® Core™ de 8ª geração para você ter 
potência o dia inteiro.

Soluções de carregamento 
O gabinete de segurança para 
sete tablets Rugged oferece 
carregamento e conectividade 
de rede e permite fixar os 
dispositivos ou pegá-los com 
facilidade. Uma solução ideal 
para garantir que os tablets 
estejam prontos para o uso 
com atualizações críticas e 
energia total. 



Serviços de  
manutenção de veículos    

Notebooks Dell Latitude 
5420/5424 Rugged e 7424 

Rugged Extreme

Seja para verificar os diagnósticos na oficina 
ou trocar uma bomba hidráulica na neve, nossas 
soluções resistentes ajudarão você a manter 
a frota em movimento na direção certa.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em condições 
adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com recursos 
como telas que possibilitam a leitura em 
ambientes externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S legado e 
conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio do 
Dell Latitude Rugged permite que você trabalhe 
nos lugares mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma segurança, 
confiabilidade e capacidade de gerenciamento 
líderes do setor que o restante do portfólio 
Dell Latitude oferece.

Feito para trabalhar onde você trabalha.

O Dell Rugged pode ajudar a manter 
sua frota com soluções de laptop 
semirresistentes ou totalmente 
resistentes. Ambas foram projetadas 
com elementos-chave para evitar os 
danos causados por temperaturas 
extremas, quedas, vibrações, além de 
proteção contra entrada de poeira e 
umidade. As touchscreens legíveis sob 
a luz solar permitem que você trabalhe 
mesmo que esteja usando luvas. 

Desempenho resistente habilitado pelos 
mais recentes processadores Intel® 
Core™ de 8ª geração.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com a correia para 
ombros leve e flexível. A correia se conecta de maneira 
fácil e segura ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário, graças aos encaixes rápidos de 
desconectar.

Acessórios para Rugged:

Os laptops Dell Rugged e Rugged 
Extreme possibilitam adicionar placas 
gráficas dedicadas, unidades de disco 
óptica e armazenamento adicional para 
garantir que você tenha a potência 
de que precisa, além de duas baterias 
intercambiáveis para o uso ininterrupto. 

Potência para concluir 
o trabalho.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell para os 
notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 5424 e 7424 
e os tablets 7220 e 7212 a fim de manter as baterias 
sobressalentes totalmente carregadas e prontas para 
o uso a qualquer momento do dia.

Soluções de encaixe
Soluções flexíveis de encaixe para 
o escritório, os veículos ou qualquer 
localização remota em que você precisar 
se conectar. Conecte-se com facilidade 
a E/S, periféricos e redes preexistentes, 
onde quer que o trabalho leve você.

Energia para o dia inteiro 
Execute suas tarefas com 
toda a confiança durante o dia 
todo com a tecnologia de duas 
baterias intercambiáveis da Dell. 



Serviços em campo
Seu dia pode envolver o reparo de uma unidade de ar-condicionado em um telhado sob um calor sufocante ou rebocar um trator de uma vala em uma estrada coberta de gelo — a 
satisfação do cliente é seu principal objetivo. A eficiência no acesso às informações de remessa, juntamente com os pedidos e as tarefas de trabalho, pode aumentar a satisfação 

geral dos clientes e melhorar a imagem e os lucros da empresa. Você e seu "escritório” estão em trânsito o dia todo, possivelmente à noite, e, às vezes, em ambientes muito hostis. 
O Dell Rugged tem os recursos e a confiabilidade de que você precisa para chegar ao destino, ajudando você a executar suas tarefas e concluir o trabalho.

SERVIÇOS PÚBLICOS/RESPOSTA DE 
EMERGÊNCIA

Visão geral: o rigor dos ambientes faz com que você seja 
chamado com mais frequência. É essencial saber onde os principais 

ativos estão localizados e poder consultar os dados para garantir 
a rápida resolução dos problemas nesses ambientes.

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: seja para cuidar de uma linha 
de energia que caiu, uma ruptura na tubulação hidráulica ou um caminhão 

preso em uma estrada coberta de gelo, você será enviado para trabalhar em 
condições severas. Ao chegar, você precisará de um dispositivo resistente 

e confiável para acessar as informações sobre a correção, concluir o 
trabalho com eficiência e segurança e, então, seguir para a próxima tarefa.

Desafios:
1. Soluções encaixáveis necessárias para fornecer produtos, serviços e reparos. Necessidade de uma solução fácil de prender e remover do veículo.

2. Soluções com touchscreens legíveis sob a luz solar, com reconhecimento de toques com o uso de luvas, conectividade sem fio de banda larga móvel e recursos de GPS.
3. Sistemas que podem suportar temperaturas extremamente altas/baixas com portas de E/S preexistentes para a conectividade serial e touchscreens com reconhecimento de toques 

com o uso de luvas.

Supere esses desafios com as soluções Dell abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPO

Visão geral: os clientes esperam que o novo produto ou serviço que 
você prometeu será fornecido. Seu objetivo principal é garantir que você 
tenha as ferramentas certas para chegar ao destino e fazer as entregas.

Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: com uma variedade 
de opções móveis montadas, além de recursos resistentes a serem 

utilizados nos ambientes mais inóspitos, você terá a certeza de 
que esses sistemas têm o que é preciso para mantê-lo no controle 

de todas as tarefas a fim de garantir a satisfação do cliente.

TÉCNICO DE SERVIÇOS EM CAMPO

Visão geral: quando algo precisa de conserto, os clientes precisam de 
você. Ao chegar ao local, você precisará acessar os dados para garantir 

que a solução de problemas e o reparo sejam feitos corretamente.
Por que você precisa dos PCs Dell Rugged: depois de sair em resposta 
à chamada de serviço, você precisará de um PC que seja móvel, resistente 

e montado no veículo para ter acesso sem fio às principais informações 
sobre o reparo. Depois de concluir, revise facilmente com o cliente o que 

foi feito e finalize as chamadas de serviço de reparo no próprio local.



Fornecimento de 
produtos/serviços
Tablet Dell Latitude 7220  

Rugged Extreme

O Dell Rugged pode ajudar quando fornecer 
um produto ou serviço é seu principal objetivo. 
Chegadas/entregas pontuais garantem o 
sucesso e a lucratividade para você e sua 
empresa.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir a 
confiabilidade de classe mundial em condições 
adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com recursos 
como telas que possibilitam a leitura em 
ambientes externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S legado e 
conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio do 
Dell Latitude Rugged permite que você trabalhe 
nos lugares mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma segurança, 
confiabilidade e capacidade de gerenciamento 
líderes do setor que o restante do portfólio 
Dell Latitude oferece.

Leve a mobilidade ao extremo

Mais fácil de transportar: um tablet criado para aliviar sua 
carga no trabalho, pesando apenas 2,82 lb. Com correias, 
alças e soluções de encaixe opcionais, podemos oferecer 
o máximo de mobilidade para acompanhar você.

Trabalhe em qualquer lugar: seja no veículo conferindo a 
placa de um carro ou reunindo dados de uma denúncia, você 
terá certeza de que tem as soluções certas para cumprir 
suas tarefas diárias sem precisar sacrificar o desempenho.

Alto desempenho onde você precisa: com os mais 
recentes processadores Intel® Core™ de 8ª geração para 
você ter potência o dia inteiro.

Acessórios para Rugged: Proteção para teclado e suporte 
Aumente a produtividade em campo adicionando um 
teclado de tamanho normal com classificação IP65 
e teclas com retroiluminação RGB personalizável. A 
proteção para teclado protege também a tela e inclui 
um suporte de 180˚.

Dock station para tablet 
Rugged 
Maximize a produtividade ao 
voltar para o escritório com a 
dock station de mesa para tablet. 
Comporta dois monitores e 
oferece conexão serial, conexões 
com periféricos via USB e dois 
slots de carregamento da bateria 
sobressalente.

Encaixe veicular
As soluções de encaixe para veículos oferecem 
carregamento do computador, segurança e conexão a 
periféricos, assim como a subsistemas críticos para o 
trabalho em veículos. Maximize a produtividade com essas 
dock stations leves e resistentes, que foram criadas com 
foco na longevidade, estabilidade e dissuasão de roubo.

Caneta ativa 
Trabalhe com o máximo de 
capacidade de resposta de 
entrada com uma caneta ativa. 
Essa caneta tem autoalimentação 
para proporcionar uma ágil 
experiência de uso no tablet 
Rugged. 

Acessórios para transportar 
notebooks e tablets Rugged 
Leve seu notebook e tablet 
Rugged para qualquer lugar no 
campo, com alças de ombro 
leves e flexíveis, alças rígidas 
e de nylon duráveis, além de 
correias cruzadas e correias de 
peito fáceis de usar.

Conexão estável: a conectividade móvel, 
otimizada e três vezes mais rápida e o GPS 
dedicado mantêm sua conexão nos momentos 
mais críticos, onde quer que o trabalho leve você.Módulo de scanner: Leia códigos de barras de 

código 1D ou 2D e cartões de fita magnética com 
o módulo de scanner que se conecta de forma 
segura à parte traseira do seu tablet Rugged.



Técnico de serviços  
em campo/serviços 

de emergência
   Notebooks Dell Latitude 

5420/5424 Rugged e 7424 
Rugged Extreme

Quando as coisas param de funcionar, você 
é chamado para entrar em cena. O Dell Rugged 
enfrentará os elementos com você para garantir 
que o reparo e a restauração sejam concluídos 
com segurança e eficiência.

Resistente para cenários reais: Você 
não pode desacelerar quando o trabalho 
fica difícil. Independentemente do tipo de 
desafio que o mundo apresentar, enfrente 
todos com confiança. O Latitude Rugged 
oferece durabilidade extrema para garantir 
a confiabilidade de classe mundial em 
condições adversas.

Produtividade em qualquer lugar: Você 
precisa manter a produtividade e trabalhar de 
forma eficiente mesmo quando a situação for 
desfavorável. O Latitude Rugged foi projetado 
para a forma como você trabalha, com recursos 
como telas que possibilitam a leitura em 
ambientes externos, tecnologia touch compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S legado 
e conectividade sem fio avançada.

Controle de classe empresarial: o portfólio do 
Dell Latitude Rugged permite que você trabalhe 
nos lugares mais desafiadores do mundo. Os 
sistemas Latitude Rugged mantêm você no 
controle da tecnologia com a mesma segurança, 
confiabilidade e capacidade de gerenciamento 
líderes do setor que o restante do portfólio 
Dell Latitude oferece.

Feito para trabalhar onde você trabalha.

O Dell Rugged pode ajudar a manter 
sua frota com soluções de laptop 
semirresistentes ou totalmente 
resistentes. Ambas foram projetadas 
com elementos-chave para evitar os 
danos causados por temperaturas 
extremas, quedas, vibrações, além de 
proteção contra entrada de poeira e 
umidade. As touchscreens legíveis sob 
a luz solar permitem que você trabalhe 
mesmo que esteja usando luvas.

Desempenho resistente habilitado pelos 
mais recentes processadores Intel® 
Core™ de 8ª geração.

Correia para ombros 
Melhore a portabilidade do notebook com a correia para 
ombros leve e flexível. A correia se conecta de maneira 
fácil e segura ao sistema e pode ser facilmente removida 
quando necessário, graças aos encaixes rápidos de 
desconectar.

Acessórios para Rugged:

Os laptops Dell Rugged e Rugged 
Extreme possibilitam adicionar placas 
gráficas dedicadas, unidades de disco 
óptica e armazenamento adicional para 
garantir que você tenha a potência 
de que precisa, além de duas baterias 
intercambiáveis para o uso ininterrupto. 

Potência para concluir 
o trabalho.

Carregador de bateria 
Carregue simultaneamente as baterias da Dell para os 
notebooks Dell Latitude Rugged 5420, 5424 e 7424 
e os tablets 7220 e 7212 a fim de manter as baterias 
sobressalentes totalmente carregadas e prontas para 
o uso a qualquer momento do dia.

Soluções de encaixe
Soluções flexíveis de encaixe para 
o escritório, os veículos ou qualquer 
localização remota em que você precisar 
se conectar. Conecte-se com facilidade 
a E/S, periféricos e redes preexistentes, 
onde quer que o trabalho leve você.

Energia para o dia inteiro 
Execute suas tarefas com toda a 
confiança durante o dia todo com 
a tecnologia de duas baterias 
intercambiáveis da Dell. 
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