BYGGD FÖR ATT KLARA VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖER

Bärbara datorer och surfplattor
i Dell Latitude Rugged-serien

OPTIMAL PRODUKTIVITET PÅ FÄLTET
Med surfplattor och bärbara datorer i serien Dell Latitude Rugged får du klassens bästa hållbarhet,
pålitlighet och produktivitet på fältet
Läs mer på DellTechnologies.com/sv-se/Rugged

Varför bärbara datorer och surfplattor
i Dell Latitude Rugged-serien
Du kan inte sakta ned bara för att arbetsmiljön är krävande. Oavsett
vilka utmaningar som kommer i din väg kan du hantera dem utan
problem. Latitude Rugged står för extrem hållbarhet och världsledande
ROBUST KONSTRUKTION tillförlitlighet i svåra miljöer.
FÖR VERKLIGHETENS
UTMANINGAR

PRODUKTIVITET
VAR SOM HELST

KONTROLL
I FÖRETAGSKLASS

Du behöver vara produktiv och arbeta effektivt även när väder och
vind motarbetar dig. Latitude Rugged är utformad efter dina behov
med funktioner som utomhusanpassade skärmar, pekfunktioner
som kan användas med handskar, IO-funktion och avancerad trådlös
anslutning.

Med Dells Latitude Rugged-serie kan du enkelt arbeta även i världens
mest krävande miljöer. Latitude Rugged-systemen gör det möjligt att
behålla kontrollen över tekniken tack vare samma branschledande
säkerhet, hanterbarhet och tillförlitlighet som hos resten av Dell
Latitude-serien.

EGENSKAPER OCH FUNKTIONER I DELL LATITUDE RUGGED-SERIEN
• USB Type-C-anslutning på den senaste Rugged-serien med bärbara datorer och surfplattor
• Skärmar för utomhusbruk med antireflexbehandling och handskanpassade pekfunktioner
• Förseglade, anpassningsbara bakgrundsbelysta RGB-tangentbord på alla bärbara datorer och tillgängliga för surfplattan
• Webbkameror med fysiska sekretesslutare
• Kraftfulla och effektiva processorer från Intel®
• Intel 802.11ac Wi-Fi på bärbara Rugged-datorer och Intel 802.11ax Wi-Fi- på Rugged-surfplattor
• Mobilt bredband som tillval och dedikerad GPS
• Gemensam dockningsanslutning för alla bärbara Latitude Rugged-datorer och en särskild dockningsanslutning för surfplattor,
samtliga med slitstarka fjäderkontakter
• Testade och certifierade av oberoende källor enligt MIL-STD-810G/H-tester och IEC-standarden för kapslingsklassning
• Hög säkerhet med Dell Data Protection | Encryption och TPM | ControlVault™ Advanced Authentication

Bekanta dig med Dell Latitude
Rugged-serien
SURFPLATTOR OCH BÄRBARA DATORER I RUGGED-SERIEN – FÖR HÖG
PRODUKTIVITET I FÄLT

SURFPLATTAN LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME
Arbeta snabbare, var som helst, med den lättaste och mest kraftfulla*
12-tums-surfplattan med alla Rugged-funktioner. Surfplattan Latitude 7220
Rugged Extreme har en 1000-nit-skärm som kan ses i direkt solljus och
har handskanpassade pekfunktioner så att den kan användas när som
helst i alla typer av miljöer. Det är också enkelt att arbeta hela dagen med
dubbla batterier som kan bytas under drift. Latitude 7220 Rugged Extremesurfplattan är FirstNet Ready™ med band 14.

SURFPLATTAN LATITUDE 7220EX RUGGED EXTREME
Håll dig fokuserad, även i potentiellt explosiva miljöer, med den här säkra,
ATEX- och IECEx-certifierade 12-tums-surfplattan med alla Rugged-funktioner.
Surfplattan Latitude 7220EX Rugged Extreme har en 1000-nit-skärm som
kan ses i direkt solljus – den ljusstarkaste** skärmen i sin klass – och har
handskanpassade pekfunktioner. Den här surfplattan tål alla miljöer. Det är enkelt
att arbeta hela dagen med dubbla batterier som kan bytas under drift***. Latitude
7220EX Rugged Extreme-surfplattan är FirstNet Ready™ med band 14.

BÄRBARA DATORN LATITUDE 5420 RUGGED
Få tålighet, prestanda och produktivitet vart arbetet än tar dig med den
tunnare och lättare bärbara Latitude 5420 Rugged-datorn. Med kraftfulla
8:e generationens processorer av typen Intel Core och upp till 2 TB snabb,
tillförlitlig och högpresterande Solid State-lagring kan denna bärbara
14-tums Rugged-dator hantera de mest krävande uppgifterna. Utrustad
med USB Type-C-anslutning. Den bärbara datorn Latitude 5420 Rugged
är FirstNet Ready™ med band 14.

BÄRBARA DATORN LATITUDE 5424 RUGGED
Få tålighet, prestanda och mångsidighet med den bärbara datorn
Latitude 5424 Rugged. Med alternativ för att inkludera en DVD-RW-eller
Blu-ray-enhet, flera lagringsfack och PCMCIA- eller ExpressCard-kortplatser
är den här 14-tums bärbara Rugged-datorn med 8:e generationens
processorer av typen Intel Core och upp till 4 TB med SSD-lagring allt du
behöver i tuffa miljöer. Utrustad med USB Type-C-anslutning. Den bärbara
datorn Latitude 5424 Rugged är FirstNet Ready™ med band 14.

BÄRBARA DATORN LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME
Latitude 7424 Rugged Extreme trivs i de svåraste förhållandena du kan
möta på jobbet. Med en stor 14-tums Direct-View-skärm med hög synlighet
utomhus, FHD-upplösning, handskanpassade pekfunktioner, separat
arbetsstationsgrafik, 8:e generationens processorer av typen Intel Core
och upp till 4 TB med SSD-lagring kan du göra ditt jobb även i de mest
extrema miljöer. Utrustad med USB Type-C-anslutning. Den bärbara
datorn Latitude 7424 Rugged Extreme är FirstNet Ready™ med band 14.

FirstNet och FirstNet Ready är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör First Responder Network Authority, en oberoende myndighet inom det amerikanska handelsdepartementet. FirstNet-kärnan är främst avsedd för användning i USA.
***VARNING: Batteriet får endast laddas utanför explosionsfarlig miljö med lämpliga Dell-nätaggregat.
***VARNING: I/O- och batteriskydden måste stängas med båda skruvarna ordentligt fastskruvade innan systemet används i en potentiellt explosiv miljö.
***VARNING: Ta inte bort batteriet eller öppna I/O-portarna medan systemet används i en potentiellt explosiv miljö.
***VARNING: Anslut inte externa enheter till någon av systemportarna medan systemet används i en potentiellt explosiv miljö.

Bärbara datorer och surfplattor i Dell Latitude
Rugged-serien – Tillbehör*
SMARTA LÖSNINGAR SOM HJÄLPER DIG ATT VARA PRODUKTIV VAR DU ÄN ARBETAR.

PÅ SKRIVBORDET

DOCKNINGSSTATION FÖR RUGGEDSURFPLATTOR

BORDSDOCKNINGSSTATION
FÖR RUGGED-SERIEN

U2719D-BILDSKÄRM

Maximera produktiviteten med en IP-65klassad dockningsstation för tuffa miljöer. Stöd
för dubbla bildskärmar med VGA-port, seriell
port och Display Port-utgång samt dubbla
laddningsplatser för reservbatteri.

Bättre videoanslutning med dubbla Display Portutgångar. Skydda din bärbara dator med dubbla
kabellåsplatser. Kompatibel med bärbara datorer
i Latitude 14/12 Rugged Extreme- och Latitude
14 Rugged Extreme-serien.

Öka produktiviteten ännu
mer med Dells ultratunna 27-tumsskärm.

I FORDON

FORDONSDOCKNINGSSTATIONER
FÖR RUGGED-SURFPLATTOR

NÄTADAPTER FÖR BIL OCH FLYG

FORDONSDOCKNINGSSTATIONER FÖR
BÄRBARA DATORER I RUGGED-SERIEN

Kom igång med jobbet direkt och montera
din Rugged-surfplatta i ditt fordon med
dockningsstationer från Havis, PMT och
Gamber Johnson.

Ladda och var produktiv på vägen, flyget
eller kontoret med Dell™ Power Adapter. Det
här är en allt-i-ett-nätadapter som både kan
strömförsörja en bärbar dator från Dell och
ladda dess batteri.

Kom igång med jobbet direkt och montera
din bärbara Rugged-dator i ditt fordon med
dockningsstationer från Havis, PMT och Gamber
Johnson.

PÅ FÄLTET

BÄRTILLBEHÖR FÖR SURFPLATTOR OCH BÄRBARA
DATORER I RUGGED-SERIEN
Ta med dig din surfplatta eller bärbara dator i Rugged-serien var som
helst på fältet, med lätta och flexibla axelremmar, tåliga nylonhandtag
och styva handtag samt lättanvända korsband och bröstremmar.

*

SKANNERMODUL
Läs 1D- eller 2D-streckkoder och
magnetiska kort med en skannermodul
som kan sättas fast på baksidan av din
Rugged-surfplatta.

UTÖKAD I/O- MODUL
Lägg till två USB 3.0-portar och
en Ethernet-port med en utökad
I/O-modul som fästs säkert på
baksidan av din Rugged-surfplatta.

Nylonhandtaget är det enda tillbehöret som certifierats för användning i potentiellt explosiva miljöer med surfplattan Latitude 7220EX Rugged Extreme

Upplev ett nytt sätt att arbeta med
Dell Technologies Unified Workspace.
Inbyggd intelligens. Utbyggd modernisering.
Vi vet att rätt enhet bara är början på en bra arbetsdag. Medarbetare behöver smarta, intuitiva och
responsiva upplevelser som gör att de kan arbeta produktivt och utan avbrott. Enligt forskning skulle
en av fyra användare fundera på att lämna sitt arbete och företaget de arbetar för om tekniken gav dem
en negativ upplevelse.1
Dell Technologies Unified Workspace revolutionerar medarbetarnas upplevelse och ser till att IT-avdelningen har
proaktiva, förutsägbara och automatiserade lösningar som garanterar en modern arbetsdag. Den förenklar även
IT-avdelningens förmåga att installera, skydda, hantera och ge support för miljön.

DISTRIBUERA

Med ProDeploy i Unified Workspace kan IT-avdelningen lämna
traditionell manuell installation bakom sig och i stället skicka enheter som
förkonfigurerats med företagets program och inställningar i Dells fabrik
direkt till slutanvändarna – så att slutanvändarna kan komma igång och
börja arbeta redan första dagen.

Dells betrodda enheter lägger grunden för en modern arbetsmiljö med
osynligt och smidigt skydd som säkerställer smartare och snabbare
upplevelser. Slutanvändarnas produktivitet upprätthålls och IT-avdelningen
kan förlita sig på de moderna säkerhetslösningarna för Dells betrodda enheter.

SKYDDA

HANTERA

SUPPORT

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE erbjuder integrerade
funktioner som ger IT-avdelningen en enhetlig slutpunktshantering, så att
de kan hantera fast programvara, operativsystem och program från en och
samma konsol och dessutom skapa smidiga upplevelser för slutanvändarna.

ProSupport löser maskinvaruproblem upp till 11 gånger snabbare än
konkurrenternas produkter. ProSupport för datorer ger åtkomst dygnet
runt, alla dagar till lokala ProSupport-tekniker som kontaktar IT-avdelningen
när kritiska problem uppstår2, så att du kan fokusera på nästa arbetsuppgift
och inte bara på problemet.
ProSupport Plus hjälper IT-avdelningen att ligga steget före och praktiskt
taget eliminera oplanerade driftavbrott på grund av maskinvaruproblem.
Du får alla funktioner i ProSupport samt AI-drivna varningar för att
förebygga fel och reparationer vid olyckor.3

1 ESG Research Report. 2019 Digital Work Survey. December 2019.
2 Enligt testrapporten ”Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” från Principled Technologies, april 2018. Testerna är beställda
av Dell och har utförts i USA. Faktiska resultat varierar. Fullständig rapport: http://facts.pt/L52XKM
3B
 aserat på testrapporten ”Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime” från
Principled Technologies i april 2019. Testerna är beställda av Dell och har utförts i USA. Faktiska resultat varierar. Fullständig rapport: http://facts.pt/0xvze8.
Maskinvaruproblem som upptäcks av SupportAssist omfattar hårddiskar, SSD-enheter, batterier och fläktar.
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