
CRIADO PARA OS TRABALHOS 
MAIS PESADOS

Atualizado com os avançados processadores Intel Core de  
8ª geração e com até 4 TB de SSS (Solid State Storage) rápido, 

confiável e de alto desempenho, este notebook totalmente 
resistente pode enfrentar as tarefas mais exigentes. 

Uma tela FHD de 14” nítida, brilhante e com visualização em ambientes 
externos permite que você trabalhe sob a luz solar direta, enquanto 

a touchscreen com reconhecimento de toques com o uso de luvas mantém 
a capacidade de resposta mesmo quando você precisa usar equipamento 

de proteção. Manter a produtividade durante todo o dia é fácil com as duas 
baterias opcionais de troca a quente que oferecem energia ininterrupta. 

O Latitude 7424 Rugged Extreme é FirstNet Ready™ com Band 14. 

PRODUTIVIDADE EM QUALQUER LUGAR

A segurança é ainda mais importante quando se está em campo. 
Com o Dell Data Protection em seu notebook Rugged, você pode 
ficar tranquilo sabendo que conta com criptografia abrangente, 
autenticação avançada e proteção inovadora contra malware, 

tudo isso integrado ao sistema. Melhor é impossível.

SEGURANÇA SEM LIMITES
Sinta-se tranquilo e tenha confiança de que seu PC resistente para 
tarefas essenciais está bem protegido com as opções de cobertura, 
como a assinatura do Pro Support Plus da Dell. Graças ao serviço 

Premium Support com acesso 24x7 aos técnicos mais experientes, 
o tempo de inatividade é algo do passado.

SERVIÇO PREMIADO

FirstNet e FirstNet Ready são marcas registradas e marcas de serviço da First Responder Network Authority, uma autoridade independente 
no Departamento de comércio dos EUA. A base da FirstNet foi projetada principalmente para uso nos Estados Unidos.

O notebook Rugged Extreme de 14” 
para os ambientes mais severos.

LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME



Recursos e especificações técnicas
LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME

Recurso Especificação técnica

Número do modelo 7424

Opções de processador Processadores Intel® Core™ i5, i7 quad-core de 8ª geração + vPro™
Processadores Intel® Core™ i3 dual core de 7ª geração

Sistema operacional Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits, Microsoft Windows 10 Pro 

Opções de memória7 DDR4 não ECC de 8 GB, 16 GB ou 32 GB e 2.400 MHz

Placa gráfica8 Opções de placa gráfica integrada Intel HD 620 e UHD 620
Opções de placa gráfica AMD Radeon™ 540 e RX540

Tela Tela FHD WVA (1920 x 1080) 16:9 de 14” com antirreflexo; tela Direct-View visível em ambientes externos com 
touchscreen resistente com reconhecimento de toques com o uso de luvas

Opções de armazenamento9 Opção de unidade primária: SSD PCIe NVMe Classe 40 de 126 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB e unidade com 
criptografia automática PCIe NVMe Classe 40 de 256 GB, 512 GB ou 1TB

Opções de unidade secundária e terciária¹5: SSD SATA Classe 20 de 256 GB ou 512 GB

Opções de unidade óptica DVD-ROM 8X, DVD+/-RW 8X ou Blu-Ray RW opcional
(todas as unidades ópticas substituem a 3ª opção de compartimento de armazenamento)

Multimídia Alto-falante de alta qualidade, microfones integrados com redução de ruídos, tomada para conjunto de microfone/ 
fone de ouvido estéreo, câmera opcional IR ou Web integrada para vídeos FHD com obturador de privacidade

Bateria Bateria de íon-lítio com 3 células (51 Wh), segunda bateria opcional de íon-lítio com 3 células (51 Wh) que aceita troca a quente.

Energia Adaptador CA tipo cotovelo de 90 Wh para Rugged, opção adicional de adaptador CA de 130 W 

Conectividade Gigabit Ethernet 10/100/1000 e passagem RF tripla (GPS, banda larga móvel e Wi-Fi)
Opções de LAN sem fio5: Intel® Dual Band Wireless AC 8265 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 4.2
Intel® Dual Band Wireless AC 8265 (802.11ac) 2x2 (sem BT) ou adaptador sem fio Qualcomm® QCA61x4A 802.11ac 
Dual Band (2x2) + Bluetooth 4.2

Opções de banda larga móvel:4,5 Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE (DW5821e)
FirstNet® com Band 14, Verizon, Sprint (EUA), Vodafone, Orange, Telefonica-O2 (WW),
Deutsche Telekom, Swisscom (UE), Telstra, Optus, Docomo, KDDI (APAC), CMCC/CUCC/CTCC (China)

GPS: placa GPS dedicada u-blox NEO-M8 opcional

Portas, slots e periféricos Portas: USB 3.1 de 1ª geração Type-A (2) e USB 3.1 de 1ª geração Type-A (1) com porta que pode ser fechada quando 
o receptor mini USB é inserido, USB 3.1 de 2ª geração Type-C (1) com Power Delivery (PD) – suporte para energia e 
monitor, porta serial RS-232 nativa (1), conector de rede Gigabit Ethernet RJ-45 (1), HDMI (1) e tomada de áudio universal.
Opcional (escolha um): Segundo conector de rede RJ-45 Gigabit Ethernet, 2ª porta serial, VGA, DisplayPort ou USB Fischer

Slots: Slot de cartão SD e SIM, slot 54 mm opcional PCMCIA ou Express Card

Encaixe e periféricos opcionais: Conectores de pino Pogo para encaixe/teclado (parte inferior), dock station de mesa, 
soluções de encaixe de terceiros para veículos, Dell Business Dock 

Segurança Slot com trava para cabos de aço reforçado; os recursos de segurança opcionais incluem: Leitor de impressões digitais, 
leitor de Smart Card com e sem contato, TPM 2.0, autenticação avançada ControlVault™, ferramentas de segurança 
da Dell, Dell Data Protection | Encryption, plataforma segura NIST SP800-147, Dell Backup and Recovery

Dimensões e peso11 Dimensões: 354,5 x 255 x 51,3 mm (sem incluir reforço e alça)

Peso: A partir de 3,45 kg com uma única bateria de 3 células, sem alça nem unidade óptica

Conformidade regulamentar 
e ambiental

Modelo regulamentar: P86G Tipo regulamentar: P86G001 Energy Star 7.0, EPEAT Silver

Teste MIL-STD-810G/H¹: Resistência à queda (72”/0,91 m, 60”/1,52 m, 48”/1,22 m, unidade individual, 78 quedas), 
queda em operação (36”/0,91 m), chuva com vento, nuvens de poeira, nuvens de areia, vibração, choque funcional, 
umidade, névoa de sal (com teclado emborrachado), altitude, atmosfera explosiva, radiação solar, condições térmicas 
extremas, choque térmico, congelamento/descongelamento, em espera tática até a operação.

Faixa térmica operacional: -29 °C a 63 °C (-20 °F a 145 °F);
Faixa não operacional: -51 °C a 71 °C (-60 °F a 160 °F)

Proteção de entrada IEC 60529¹: IP-65 (à prova de poeira e protegido contra água pressurizada)
Locais perigosos: Certificação ANSI/ISA.12.12.01 (Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D)
Interferência eletromagnética: Certificado MIL-STD-461F e G

Gerenciamento de sistemas Recursos avançados de gerenciamento da tecnologia Intel vPro™ nas configurações com i5/i7

Serviço de garantia Garantia limitada de hardware¹² padrão de 3 anos de serviço de postagem após o Diagnóstico Remoto¹³ e contratos 
opcionais Dell ProSupport e Dell ProSupport Plus de 3 a 5 anos disponíveis14

* Inclui teste do sistema com adaptador em temperatura negativa de até -29 °C (-4 °F) mais teste de temperatura MIL-810, sem degradação do desempenho.
Quando usado com a bateria, para a faixa de temperatura operacional de -20 °C a -29 °C (-4 °F a -20 °F), o sistema pode sofrer um atraso no tempo de inicialização, para inicialização a frio.

Após a inicialização, não se observa redução no desempenho do sistema, mas pode ser observado um tempo de execução da bateria de cerca de 20 minutos ou menos.
Entre 0 °C e -20 °C (32 °F e -4 °F), pode se observar uma considerável degradação da bateria.

Para temperaturas de frio extremo, é recomendável que o sistema seja inicializado em um ambiente mais quente e, depois, usado em ambientes externos, quando possível.



Acessórios recomendados

NO CARRO

EM CAMPO

NA MESA DE TRABALHO

LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME

DOCK STATION RESISTENTE DE MESA

Melhor conectividade de vídeo com duas saídas 
DisplayPort. Proteja seu notebook com dois 

slots de trava de segurança para cabos. 
Compatível com notebooks Latitude 14/12 

Rugged Extreme e Latitude 14 Rugged. 

MONITOR DELL U2719D

Melhore ainda mais sua 
produtividade com o monitor 

ultrafino de 27 polegadas da Dell.

DELL THUNDERBOLT DOCK — WD19TB

Thunderbolt, a dock station mais 
poderosa do mundo e a primeira modular, 

com um design pronto para o futuro.

DOCK STATION PARA VEÍCULOS HAVIS

Equipe toda a sua frota de veículos com uma 
solução única de encaixe. Ajusta-se para se 
adequar ao espaço de seu veículo com uma 

suíte completa de opções de montagem.

DELL AUTO AIR DC ADAPTER

Ligue e se mantenha produtivo enquanto estiver 
em trânsito, durante os voos ou no escritório 
com o adaptador de energia da Dell™. Este 

é um dispositivo CC all in one que mantém o 
notebook Dell ligado e ainda carrega a bateria.

DOCK STATION PARA VEÍCULOS 

GAMBER-JOHNSON

Monte seu notebook em seu veículo 
com um suporte de peso reduzido com 

ganchos guia na parte inferior para 
conexão adequada.

ALÇA PARA OMBRO 
PARA DELL RUGGED

Melhore a portabilidade do notebook 
com esta leve e flexível alça para ombro.

ADAPTADOR DE ENERGIA E 

CARREGADOR PORTÁTIL DELL

O adaptador híbrido e o carregador portátil 
carregam seu notebook na porta Type-C USB.



Experimente uma nova forma de trabalhar 
com o Dell Technologies Unified Workspace

Inteligência e modernização integradas.

GERENCIAR

O Dell Client Command Suite + o VMware Workspace ONE oferecem 
recursos integrados que proporcionam uma experiência de gerenciamento 
de endpoint unificado para a TI, permitindo gerenciar firmware, sistema 
operacional e aplicativos de um só console, e, ao mesmo tempo, criar 
experiências perfeitas para os usuários finais.

PROTEGER

Os Dell Trusted Devices são fundamentais para o ambiente da força de 
trabalho moderna e oferecem proteção invisível e contínua para garantir 
experiências mais rápidas e inteligentes. Os usuários finais continuam 
produtivos, e a TI continua confiante com as modernas soluções de 
segurança para o Dell Trusted Device.

Sabemos que ter o dispositivo certo é apenas o começo de um ótimo dia de trabalho. Os funcionários precisam 
de experiências inteligentes, ágeis e intuitivas, que permitam trabalhar de modo produtivo e sem interrupções. 

De acordo com pesquisas, 1 a cada 4 usuários questionaria seu trabalho e a própria empresa em que trabalha se 
tivesse uma experiência negativa com a tecnologia.1

O Dell Technologies Unified Workspace está transformando a experiência dos funcionários e garantindo que a TI 
tenha soluções proativas, preditivas e automatizadas para cumprir a promessa de uma rotina de trabalho moderna, 

simplificando a habilidade de implementar, proteger, gerenciar e oferecer suporte ao ambiente.

O ProDeploy no Unified Workspace permite que a TI abandone a tradicional 
implementação manual e de alta intervenção e passe a enviar dispositivos 
pré-configurados com as configurações e os aplicativos da empresa — da 
fábrica da Dell diretamente para os usuários finais, que podem começar a 
usá-los já no primeiro dia.IMPLEMENTAR

O ProSupport soluciona problemas de hardware até 11 vezes mais rápido do que 
os concorrentes. O ProSupport para PCs dá acesso 24x7 aos engenheiros do 
ProSupport da região que contatam a TI quando surgem problemas críticos,2 
para você poder se concentrar no que vem depois, e não no que já aconteceu.

O ProSupport Plus ajuda a TI a se manter um passo à frente e praticamente 
eliminar o tempo de inatividade não planejado devido a problemas de 
hardware. Você obtém todos os recursos do ProSupport, bem como alertas 
orientados por IA para evitar falhas e solicitar reparos de acidentes.3

1 Relatório de pesquisa da ESG. 2019 Digital Work Survey. Dezembro de 2019.
2  Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, abril de 2018. 

Testes encomendados pela Dell e conduzidos nos Estados Unidos. Os resultados reais variam. Relatório completo: http://facts.pt/L52XKM
3  Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you 

can fix them before they cause downtime”, abril de 2019. Testes encomendados pela Dell e conduzidos nos Estados Unidos. Os resultados reais variam. 
Relatório completo: http://facts.pt/0xvze8. Os problemas de hardware detectados pelo SupportAssist incluem discos rígidos, unidades de estado sólido, 
baterias e ventiladores.

SUPORTE
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Algumas opções estão disponíveis somente em determinadas regiões; a certificação ISV aplica-se a certas configurações:
 1 Com base em testes e certificações com os padrões MIL-STD-810G/H e IEC 60529, realizados e relatados de modo independente por empresas de testes acreditadas.
 2  Testado com Intel Core i3-7100U de 7ª geração, RAM de 8 GB, SSD SATA de 128 GB, 68 Wh (2x36 34 Wh) e tela touch de 1920x1080, com base em testes usando a referência 

de desempenho JEITA de duração da bateria. Para obter mais informações sobre esse teste de referência de desempenho, acesse http://www.jeita.or.jp/english/. Os resultados 
dos testes devem ser usados somente para comparar um produto a outro e não garantem que você obterá o mesmo tempo de duração da bateria. A duração da bateria pode 
ser consideravelmente menor do que os resultados do teste e varia dependendo de alguns fatores do produto como: configuração, software, uso, condições operacionais 
e configurações de gerenciamento de energia, entre outros. A duração máxima da bateria diminuirá com o tempo e o uso.

 3 Onde houver acesso sem fio disponível. Encargos adicionais de acesso serão aplicáveis em algumas regiões.
 4 Sujeito à área de cobertura e à assinatura de banda larga do provedor de serviços; encargos adicionais são aplicados.
 5 A disponibilidade regional pode variar para algumas ofertas. O encaixe para veículos e outros periféricos podem ser oferecidos por fornecedores de terceiros.
 6 Acesse Dell.com/command para obter mais informações.
 7 É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para dar suporte à memória do sistema de 4 GB ou mais.
 8 Uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para dar suporte a gráficos, dependendo do tamanho dessa memória e de outros fatores.
 9 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.
10  Entre em contato com seu representante de vendas para verificar a disponibilidade de recursos. Alguns recursos podem estar disponíveis posteriormente à disponibilidade 

geral do produto.
11 Os pesos variam de acordo com a configuração e as condições de fabricação.
12  Garantia Limitada de Hardware: Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 

ou acesse www.dell.com/warranty
13  Serviço no Local após Diagnóstico Remoto: O Diagnóstico Remoto é a determinação da causa do problema feita pelo técnico on-line/por telefone; o processo pode 

envolver o acesso do cliente à parte interna do sistema e várias sessões ou sessões prolongadas. Se o problema tiver a cobertura da Garantia Limitada de Hardware  
(www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, será providenciado o envio de um técnico e/ou da peça, normalmente em até um dia útil após a conclusão 
do Diagnóstico Remoto. A disponibilidade varia. Outras condições se aplicam.

14 Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
15 O terceiro compartimento pode ser um armazenamento adicional ou uma unidade óptica. Não é possível ter dois compartimentos de armazenamento e uma unidade óptica.

O notebook Rugged Extreme de 
14” para os ambientes mais severos.
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