LATITUDE 3320

Muito menores e ainda mais inteligentes.

DESIGN ELEGANTE E PROFISSIONAL
Com um design moderno e ultraportátil, o Latitude 3320 é o menor
e mais leve notebook comercial essencial de 13" do mundo.*
A dobradiça cria um visual limpo e moderno que reduz a altura geral
quando ele está aberto. O Latitude 3320 é oferecido em cinza-titã,
e a tela FHD de 13,3" com bordas finas exibe imagens mais nítidas
e detalhadas e permite uma visualização clara e precisa. Aproveite
a excelente experiência do usuário com o novo design do teclado de
borda a borda, que tem teclas maiores e teclas para E/D, além de um
touchpad Mylar maior com a sensação tátil do vidro. Disponível
agora com trava de segurança integrada para torná-lo mais seguro.
Ideal para qualquer empresa e qualquer orçamento.

DESEMPENHO DE NÍVEL EMPRESARIAL
PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE
Trabalhe o dia inteiro com os processadores Intel Core de
11ª geração (TGL-U) e a placa gráfica integrada Intel Iris Xe.
Oferecido com até 16 GB de memória LPDDR4x e até 1 TB de
armazenamento SSD de Classe 40. Aproveite a duração estendida
das baterias de alta densidade. Escolha a bateria de 3 células
e 41 Wh ou a bateria de 4 células e 54 Wh para aumentar ainda mais
a duração dela. Trabalhe com conectividade aprimorada graças às
portas legadas e prontas para o futuro, inclusive HDMI, 2 USB 3.2
de 1ª geração e 1 USB 3.2 Type-C de geração 2x2. Garanta o status
EPEAT Gold ao escolher uma fonte de alimentação Type-C.
Adicione um leitor de impressões digitais opcional integrado ao
botão Liga/Desliga. A solução de software opcional Dell Hybrid
Client com gerenciamento da nuvem híbrida permite o acesso
contínuo e otimizado a aplicativos e dados.

INTELIGÊNCIA APRIMORADA COM O DELL OPTIMIZER
O Latitude 3320 oferece agora o Dell Optimizer, a inteligência artificial integrada que aprende e responde à forma como você trabalha para
melhorar o desempenho dos aplicativos, a duração da bateria e as configurações de áudio. O ExpressConnect fornece dinamicamente uma
conexão Wi-Fi melhor para priorizar as velocidades mais rápidas e a largura de banda para chamadas de conferência. O ExpressResponse
aprende como os usuários normalmente utilizam seus aplicativos favoritos, aprimorando-se e aplicando configurações continuamente para
garantir o mais ágil desempenho possível. O ExpressCharge™ reduz o tempo de inatividade e aprende seus hábitos diários de carregamento
para garantir que a bateria opere com todo o seu potencial e seja carregada em até 80% em aproximadamente uma hora. O Áudio inteligente
ajustará automaticamente o sistema ao reduzir ecos e ruídos de fundo, controlar o volume da voz e refinar a experiência de som geral.

Acessórios recomendados
LATITUDE 3320

EM QUALQUER LUGAR

ADAPTADOR PORTÁTIL
DELL USB-C — DA310

MOCHILA COMPACTA DELL PRO 15 |
PO1520PS

Com a mais ampla variedade de portas
disponíveis, o compacto adaptador móvel 7 em
1 com USB-C da Dell oferece conectividade
perfeita para vários dispositivos, como monitores,
projetores, headsets, teclado, mouse, unidades
flash e outros acessórios.

Mantenha seu notebook e outros acessórios
essenciais protegidos com a ecológica
Mochila compacta Dell Pro 15. Um
revestimento protetor resistente à água
garante que seus dispositivos permaneçam
secos em condições de umidade e chuva.

MOUSE SEM FIO MÓVEL DELL |
MS3320W
Trabalhe sem interrupções com os dois
modos de conectividade (sem fio de
2,4 GHz ou Bluetooth) e 36 meses de
duração da bateria.

CARREGADOR PORTÁTIL DE 65 W/65 WH PARA
NOTEBOOK COM USB-C DA DELL | PW7018LC
Com alimentação rápida incrivelmente alta de até 65 Wh,
este carregador portátil pode recarregar a mais ampla
variedade de notebooks e dispositivos móveis via USB-C®.

NA MESA DE TRABALHO

DOCK DELL | WD19S

MONITOR DELL 24 | E2420HS

Trabalhe em plena velocidade usando
a eficiente dock station USB-C da Dell.
Carregue seu sistema mais rapidamente,
comporte até três telas e conecte seus
periféricos por meio de um único cabo.

O monitor de 23,8" aprimora seu fluxo de
trabalho diário. Apresenta um suporte de
altura ajustável, resolução Full HD e altofalantes integrados em um design com
economia de espaço.

HEADSET ESTÉREO DELL PRO | UC150
Ouça tudo com muita clareza usando o headset
estéreo Dell Pro, otimizado para fornecer qualidade
excepcional nas chamadas.

TECLADO E MOUSE SEM FIO
DELL PRO | KM5221W
Aprimore sua produtividade durante o dia
todo com o conjunto de teclado e mouse
sem fio. Mantém sua mesa organizada
e permite que você continue produtivo
com até 36 meses de duração da bateria
e botões de atalho programáveis.

Desenvolvido para os negócios
Experimente uma nova forma de trabalhar com
o Dell Technologies Unified Workspace. Inteligência integrada.
Modernização ampliada.
Sabemos que ter o dispositivo certo é apenas o ponto de partida para um excelente dia de trabalho. Os funcionários
precisam de experiências inteligentes, ágeis e intuitivas, que permitam trabalhar de modo produtivo e sem
interrupções. 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 atender ao ambiente.

IMPLEMENTAR

O ProDeploy in the 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.

PROTEGER

Segurança: Os dispositivos confiáveis da Dell são uma base segura para
a moderna força de trabalho móvel. Nossa ampla família de soluções de
segurança de endpoint trabalha em conjunto para proteger o dispositivo tanto
acima como abaixo do sistema operacional, tranquilizando a TI e permitindo
que os usuários finais permaneçam produtivos.

Com as modernas soluções de gerenciamento de endpoint da Dell, podemos
acelerar o fluxo de trabalho ininterrupto com a automação, a integração
e a otimização de um parceiro de confiança.

GERENCIAR

O suporte proativo e preditivo orientado por inteligência artificial mantém
os usuários finais trabalhando em velocidade máxima e os administradores
de TI de olho no futuro, praticamente eliminando o tempo de inatividade não
planejado.

PROSUPPORT
CLIENT SUITE COM
SUPPORTASSIST

Recursos e especificações técnicas
LATITUDE 3320

Recurso

Especificação técnica

Recurso

Especificação técnica

Número do modelo

Latitude 3320

Opções de
processador1

Processadores Intel Core™ de 11ª geração até
i7 com quatro núcleos

Opções de
alimentação1

Adaptador de 65 W, conector cilíndrico de
4,5 mm
Opcional: Adaptador de 65 W, Type-C

Sistema
operacional1

Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits
Microsoft® Windows 10 Home de 64 bits
Ubuntu 20.04 LTS

Opções de
conectividade1,7

Opções de
memória1,2,3

Até 16 GB, 4.267 MHz, LPDDR4x, não ECC

Chipset1

Integrado ao processador

Tecnologias de
capacidade de
resposta da Intel1,6

Intel® Rapid Storage Technology

Ethernet 10/100/1000
Opções de LAN sem fio:7
Adaptador sem fio Qualcomm® QCA61x4A
802.11ac dual band (2x2) e Bluetooth 5.0
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2 x 2 11ax de 160 MHz
e Bluetooth 5.1
Intel® Wi-Fi 6E AX210 2x2, .11ax a 160 MHz
e Bluetooth 5.2 (PRTS)
Opções de banda larga móvel:
Nenhuma

Portas, slots e
chassis1

Placa gráfica1,13

Intel® UHD (integrada) — i3
Placa gráfica Intel® Iris® XE (integrada) — i5/i7

Monitor1

FHD (1920 x 1080) de 13,3", antirreflexo, sem
toques, WVA, 250 nits, 45% NTSC

Opções de
armazenamento1,3

SSD PCIe NVMe M.2 Classe 35 —
128 GB/256 GB/512 GB/1 TB
SSD PCIe NVMe M.2 Classe 40 —
256 GB/512 GB
Memória Intel® Optane™ H20 de 32 GB com
SSD de 512 GB

1 USB 3.2 Type-C™ de geração 2x2 com
DisplayPort 1.4 e Power Delivery
2 USB 3.2 de 1ª geração
1 HDMI 1.4
1 leitor de cartão microSD 3.0
1 entrada de áudio universal
Porta do adaptador de 4,5 mm com LED de
status
1 leitor de impressões digitais opcional no botão
liga/desliga
Slot de trava de segurança em forma de cunha

Dimensões e peso1,12

Largura (X): 305,96 mm | 12,05 polegadas
Profundidade (Y): 204 mm | 8,03 polegadas
Altura (Z): 15,69 mm | 0,62 polegadas
Peso inicial: 1,16 kg | 2,56 lb

Conformidade com
normas e com o
meio ambiente1

Modelo regulamentar: P146G
Tipo regulamentar: P146G001
ENERGY STAR
Registro EPEAT Gold com restrição de
configuração. Para obter mais informações
sobre a participação e a classificação em países
específicos, consulte www.epeat.net

Entrada1

Teclado com único ponto, sem iluminação de
fundo e resistente a derramamento de líquidos
Teclado com único ponto, com iluminação de
fundo e resistente a derramamento de líquidos
Microsoft® Precision Touchpad

Sensores

Acelerômetro para componente térmico
adaptável (detecção de uso sobre o colo ou
a mesa)
Sensor Hall de tampa aberta para ativação

Gerenciamento de
sistemas1

Dell Client Command Suite disponível (dell.com/
command), Dell Client Command | Update,
Dell Command | Power Manager instalados na
fábrica; Dell Optimizer instalado na fábrica

Garantia e serviço1

Garantia de hardware limitada4 padrão de 1 ano
Serviço de postagem após diagnóstico remoto13
Extensões opcionais da garantia de hardware de
2, 3, 4 e 5 anos e contratos do Dell ProSupport
de 3 a 5 anos disponíveis

Ecossistema de
periféricos1

Ecossistema personalizado para promover
a produtividade na mesa de trabalho ou fora do
escritório. Inclui Dell Business Dock — WD19S,
monitores Dell, teclado e mouse sem fio da Dell,
headsets da Dell, carregadores portáteis da Dell
e mochilas e pastas profissionais da Dell.

1

Segurança1

®

Certificação TPM 2.0, FIPS 140-2,
certificação TCG
Opção de leitor de impressões digitais no botão
Liga/Desliga compatível com Windows Hello
Slot de trava de segurança Wedge
Dell Client Command Suite: No local
Dell Client Command Suite: Nuvem
Dell Optimizer
Dell Power Manager
Support Assist para PCs
SupportAssist – recuperação do SO (Excalibur)
Dell SafeBIOS – verificação fora do host
Dell SafeBIOS – indicadores de ataque
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Advanced
VMware Carbon Black Endpoint Enterprise
Absolute® Visibility
Absolute® Control
Absolute® Resilience
Dell Encryption Personal
Dell Encryption Enterprise
Cloud Access Security Broker (CASB) da
Netskope
Secure Web Gateway da Netskope
Private Access da Netskope

Encaixe1

Dock Dell — WD19S (opcional, vendida
separadamente)

Opções de unidade
óptica

Somente opções externas

Multimídia1

Alto-falantes de alta qualidade
Tomada de áudio universal
Microfones de matriz dupla com redução de
ruídos
Câmera RGB HD e TNR (Temporal Noise
Reduction, Redução de Ruído Temporal)

Opções de bateria1,5

41 Wh (3 células) compatível com
ExpressCharge™
54 Wh (4 células) compatível com
ExpressCharge™

LATITUDE 3320

Muito menores e ainda mais inteligentes.
1 A oferta pode variar conforme o país e a configuração.
2 É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para comportar a memória do sistema de 4 GB ou mais.
3 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.
4 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
5 O suporte à bateria depende do suporte à placa gráfica. Consulte o suporte detalhado nos guias técnicos.
6 A tecnologia Intel Rapid Storage exige um disco rígido, mSATA ou SSD como dispositivo de armazenamento principal e o sistema operacional Windows
7 Antena sem fio disponível somente no momento da compra do sistema
8 Serviço no local após diagnóstico remoto: O diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema feita pelo técnico on-line/por telefone; pode envolver o acesso do cliente
à parte interna do sistema e sessões múltiplas ou 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.
9 Dell Services: A disponibilidade e os termos da Dell Services variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
10 Dell Services: A disponibilidade e os termos da Dell Services variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
10 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes; uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para dar suporte à placa gráfica, dependendo
do tamanho da memória do sistema e de outros fatores.
11 Os pesos variam de acordo com a configuração e as condições de fabricação.
12 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes; uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para dar suporte à placa gráfica, dependendo
do tamanho da memória do sistema e de outros fatores.
13 Dell Services: A disponibilidade e os termos da Dell Services variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
* Com base em uma análise feita pela Dell em março de 2021 usando dados disponíveis publicamente.

