ONTWORPEN OM DE ZWAARSTE OMGEVINGEN TER WERELD TE WEERSTAAN

Dell Latitude Rugged laptops en tablets

ULTIEME PRODUCTIVITEIT
Met Dell Latitude Rugged laptops en tablets beschikt u over de beste duurzaamheid, betrouwbaarheid en
productiviteit.
Ga voor meer informatie naar DellTechnologies.com/nl-nl/Rugged

Waarom kiezen voor Dell Latitude
Rugged laptops en tablets?

RUGGED VOOR HET
ECHTE LEVEN

OVERAL
PRODUCTIEF

EERSTEKLAS
BEHEER

U kunt niet langzamer gaan werken bij een moeilijke taak. Met
welke uitdagingen u ook te maken krijgt, u wilt ze altijd met
het volste vertrouwen aanpakken. Latitude Rugged: extreme
duurzaamheid voor betrouwbaarheid van wereldklasse in
veeleisende omstandigheden.

U moet productief blijven en efficiënt werken, zelfs als
de omstandigheden niet meezitten. Latitude Rugged is
ontworpen voor uw manier van werken, met beeldschermen
die buitenshuis goed leesbaar zijn, touchscreens die met
handschoenen kunnen worden bediend, mogelijkheden voor
legacy-IO en geavanceerde draadloze connectiviteit.

Met het Dell Latitude Rugged portfolio kunt u werken op de
meest uitdagende locaties ter wereld. Met Latitude Rugged
systemen houdt u de controle over uw technologie, met
dezelfde toonaangevende beveiliging, beheerbaarheid en
betrouwbaarheid als de rest van het Dell Latitude portfolio.

AANBEVOLEN OP DE DELL LATITUDE RUGGED REEKS
• USB Type-C-connectiviteit op de nieuwste reeks rugged notebooks en tablets
• Buitenshuis leesbare beeldschermen met antireflectiecoating en bediening met handschoenen
• Verzegelde, aanpasbare toetsenborden met RGB-verlichting op alle notebooks en beschikbaar voor tablets
• Webcams met fysieke privacyshutters
• Krachtige en efficiënte Intel® processors
• Intel 802.11 AC Wi-Fi op Rugged notebooks en Intel 802.11ax Wi-Fi -optie op Rugged tablets
• Optioneel mobiel breedband en dedicated GPS
• Veelgebruikte dockingmogelijkheden voor Latitude Rugged notebooks en speciale dockingmogelijkheden voor tablets,
allemaal met duurzame interfaces met pogo-pennen
• Onafhankelijk gecertificeerd volgens MIL-STD-810G/H-testen en IEC-standaarden voor ingangsbescherming
• Betrouwbare beveiliging met Dell Data Protection | Versleuteling en TPM | Geavanceerde ControlVault™-verificatie

Maak kennis met de Dell Latitude
Rugged reeks
RUGGED TABLETS EN NOTEBOOKS VOOR ULTIEME PRODUCTIVITEIT

LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME TABLET
Werk sneller, overal, met de lichtste en krachtigste* 12" fully rugged tablet. De
Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet heeft een scherm van 1000 nit in direct
zonlicht dat geschikt is voor multi-touchfunctionaliteit en kan elke situatie aan. De
hele dag door wordt productiviteit eenvoudig gemaakt met optionele dubbele hotswappable batterijen. De Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet is FirstNet ready™
met band 14.

NIEUWE LATITUDE 7220EX RUGGED EXTREME TABLET
Blijf gefocust, zelfs in potentieel moeilijke omgevingen, met de intrinsiek veilige,
ATEX, IECEx gecertificeerde 12" fully rugged tablet. Met een scherm van 1000 nit
in direct zonlicht, het helderste** in zijn klasse, en de multi-touchfunctionaliteit die
geschikt is voor handschoenen, is de Latitude 7220EX Rugged Extreme Tablet
bestand tegen alle omstandigheden. De hele dag productiviteit is eenvoudig met
optionele dubbele hot-swappable batterijen***. De Latitude 7220EX Rugged Extreme
Tablet is FirstNet ready™ met band 14.

LATITUDE 5420 RUGGED NOTEBOOK
Ervaar duurzaamheid, prestaties en productiviteit, waar het werk u ook brengt,
met de dunnere en lichtere Latitude 5420 Rugged Notebook. Met de met
krachtige 8e generatie Intel Core-processors en tot 2 TB snelle, betrouwbare en
sterk presterende SSD-storage: met deze 14" rugged notebook kunt u de meest
veeleisende taken aan. Beschikt over USB Type-C-connectiviteit. De Latitude 5420
Rugged notebook is FirstNet ready™ met band 14.

LATITUDE 5424 RUGGED NOTEBOOK
Ervaar duurzaamheid, prestaties en veelzijdigheid met de Latitude 5424 Rugged
Notebook. Met opties, zoals een DVD RW- of Blu-ray-drive, meerdere storage-bays
en PCMCIA- of ExpressCard-slots biedt deze 14" rugged notebook met 8e generatie
Intel Core-processors en tot 4 TB solid-state storage voor alles wat u nodig hebt,
zelfs in de moeilijke omstandigheden. Beschikt over USB Type-C-connectiviteit. De
Latitude 5424 Rugged notebook is FirstNet ready™ met band 14.

LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME NOTEBOOK
De Latitude 7424 Rugged Extreme kan worden gebruikt in de meest ongunstige
omstandigheden waarmee u tijdens het werk te maken mee kunt krijgen.
Een uitgebreid 14" Direct-View FHD-scherm dat buitenshuis leesbaar is met
touchfunctionaliteit voor handschoenen, afzonderlijke grafische werkstations,
8e generatie Intel Core-processors en tot 4 TB aan solid-state storage, helpen
u bij uw werk, zelfs in de meest extreme omgevingen. Beschikt over USB TypeC-connectiviteit. De Latitude 7424 Rugged Extreme is een notebook FirstNet
ready™ met band 14.

FirstNet en FirstNet Ready zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van de First Responder Network Authority, een onafhankelijke autoriteit binnen het Amerikaanse ministerie van Handel. De FirstNet Core is voornamelijk ontworpen voor
gebruik in de Verenigde Staten.
***WAARSCHUWING: De batterij mag niet worden opgeladen in een potentieel explosieve omgeving en alleen met geschikte Dell voedingsadapters.
***WAARSCHUWING: De kleppen van het I/O- en batterijcompartiment moeten worden gesloten met beide schroeven vastgedraaid voordat het systeem wordt blootgesteld aan een mogelijk explosieve omgeving.
***WAARSCHUWING: Verwijder de batterij niet en open de I/O-poorten nooit wanneer het systeem zich in een mogelijk explosieve omgeving bevindt.
***WAARSCHUWING: Sluit geen externe apparaten aan op de systeempoorten wanneer het systeem zich in een mogelijk explosieve omgeving bevindt.

Accessoires voor Dell Latitude Rugged
laptops en tablets*
SLIMME OPLOSSINGEN DIE U HELPEN PRODUCTIEF TE BLIJVEN, WAAR U OOK
AAN DE SLAG BENT.

OP HET BUREAU

RUGGED TABLET-DOCKINGSTATIONS

ROBUUST DOCKINGSTATION VOOR
OP HET BUREAU

U2719D MONITOR

Maximaliseer productiviteit met een dockingstation
met IP-65-classificatie in moeilijke omstandigheden.
Met ondersteuning voor twee schermen met
VGA-, seriële en Display Port-uitgangen, en twee
oplaadslots voor reserveaccu's.

Betere videoconnectiviteit met dubbele Display Portuitgangen. Beveilig uw notebook met twee slots voor
kabelvergrendeling. Compatibel met de Latitude 14/12
Rugged Extreme en Latitude 14 Rugged notebooks.

Verhoog uw productiviteit nog
meer met de 27 inch Dell
ultradunne monitor.

IN EEN VOERTUIG

RUGGED TABLET VOERTUIGDOCKINGSTATIONS
Monteer uw rugged tablet in uw voertuig
met dockingstation van Havis, PMT en Gamber
Johnson voor mobiele productiviteit.

AUTO AIR DC ADAPTER
Kies voor meer kracht en blijf productief
onderweg, tijdens een vlucht of op kantoor
met de Dell™ voedingsadapter. Dit alles-in-één
gelijkstroomapparaat levert stroom voor uw
Dell notebook en laadt deze meteen op.

RUGGED NOTEBOOK VOERTUIGDOCKINGSTATIONS
Monteer uw rugged notebook in uw voertuig
met dockingstations van Havis, PMT en Gamber
Johnson voor mobiele productiviteit.

OP UW WERKPLEK

DRAAGACCESSOIRES VOOR RUGGED TABLETS
EN NOTEBOOKS

SCANNERMODULE

UITGEBREIDE I/O-MODULE

Neem uw rugged tablet en notebook overal mee naartoe, met lichte
en flexibele schouderbanden, duurzame nylon en stevige handgrepen
en gebruiksvriendelijke kruisriemen en borstriemen.

Lees 1D- of 2D-barcodes en
magneetstripkaarten met de
scannermodule die stevig op de
achterkant van uw rugged tablet
kan worden bevestigd.

Voeg twee USB 3.0-poorten en
een Ethernet-poort toe met de
uitgebreide I/O-module die stevig op
de achterkant van uw rugged tablet
kan worden bevestigd.

*

De nylon handgreep is het enige accessoire dat is gecertificeerd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen met de Latitude 7220EX
Rugged Extreme Tablet

Ervaar een nieuwe manier van werken met
Dell Technologies Unified Workspace
Geïntegreerde intelligentie, waarop modernisering
gebaseerd is.
We weten dat het juiste apparaat slechts het begin is van een goede werkdag. Werknemers hebben intelligente,
intuïtieve en responsieve ervaringen nodig waarmee ze productief en zonder onderbrekingen kunnen werken. Volgens
onderzoek zou 1 op de 4 gebruikers gaan twijfelen over hun baan en bedrijf als ze negatieve ervaringen ondervinden
met de technologie van het bedrijf.1
De Dell Technologies Unified Workspace transformeert de ervaring van werknemers en zorgt dat IT proactieve,
voorspellende en geautomatiseerde oplossingen kan bieden, waarmee ze u helpen de belofte van een moderne
werkdag waar te maken. Tegelijkertijd wordt het voor hen eenvoudiger om hun omgeving te implementeren,
beveiligen, beheren en ondersteunen.

IMPLEMENTEREN

Door ProDeploy in de Unified Workspace hoeft IT geen gebruik meer
te maken van traditionele, gevoelige touchfunctionaliteit en handmatige
implementatie. In plaats daarvan kunnen ze apparaten die vooraf
geconfigureerd zijn met bedrijfsapps en -instellingen vanuit de Dell fabriek
rechtstreeks naar eindgebruikers sturen, waardoor eindgebruikers vanaf
dag één aan de slag kunnen.

Dell Trusted Devices vormen de basis voor een moderne werkomgeving
met een onzichtbare en naadloze bescherming en zorgen zo voor slimmere
en snellere ervaringen. Met beveiligingsoplossingen voor het Dell Trusted
Device blijven eindgebruikers productief en IT zelfverzekerd.

BEVEILIGEN

BEHEREN

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE biedt geïntegreerde
mogelijkheden die een uniforme eindpuntbeheerervaring bieden aan IT,
zodat ze firmware, besturingssystemen en apps kunnen beheren vanaf
één console en een naadloze ervaring aan eindgebruikers kunnen bieden.

ProSupport lost hardwareproblemen tot elf keer sneller op dan de
concurrentie. ProSupport voor pc's biedt 24x7 toegang tot regionale
ProSupport engineers die contact met de IT opnemen als er kritieke
problemen optreden2, zodat u zich kunt richten op uw werk.

SUPPORT

ProSupport Plus zorgt ervoor dat de IT ongeplande downtime vanwege
hardwareproblemen een stap voor blijft en bijna volledig kan voorkomen.
U krijgt alle mogelijkheden van ProSupport en waarschuwingen gebaseerd
op kunstmatige intelligentie om storingen en reparaties voor ongevallen te
voorkomen.3

1 ESG-onderzoeksrapport. Digitale werk-enquête 2019. December 2019.
2 Gebaseerd op een testrapport van Principled Technologies, 'Sneller en eenvoudiger laptophardwarefouten verhelpen' uit april 2018 (in het Engels).
Getest in opdracht van Dell, uitgevoerd in de Verenigde Staten. De werkelijke resultaten kunnen afwijken. Volledig rapport: http://facts.pt/L52XKM
3 Gebaseerd op een testrapport door Principled Technology, 'Dell ProSupport Plus met SupportAssist waarschuwt u over hardwareproblemen, zodat u ze
kunt oplossen voordat ze downtime veroorzaken’ uit april 2019. Getest in opdracht van Dell, uitgevoerd in de Verenigde Staten. De werkelijke resultaten
kunnen afwijken. Volledig rapport: http://facts.pt/0xvze8. De hardwareproblemen die gedetecteerd zijn door SupportAssist, omvatten harde schijven,
SSD's, batterijen en ventilatoren.
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