
Notebooks, tablets e acessórios 
Dell Rugged

DESENVOLVIDO PARA RESISTIR AOS AMBIENTES MAIS HOSTIS DO MUNDO

Tenha a maior resistência, confiabilidade e produtividade em campo da categoria com os notebooks, 
tablets e acessórios Dell Rugged

 Saiba mais em Dell.com/Rugged

PRODUTIVIDADE MÁXIMA EM CAMPO

https://www.dellemc.com/en-us/rugged/index.htm


Você não pode desacelerar quando o trabalho fica difícil. 
Independentemente dos desafios que o mundo apresentar, 
enfrente todos com segurança. O Dell Rugged significa 
resistência extrema para proporcionar confiabilidade de classe 
mundial em condições adversas.PREPARADO PARA 

O MUNDO REAL

Por que escolher notebooks e tablets 
Dell Rugged

Você precisa manter a produtividade e trabalhar com eficiência 
mesmo se a situação é desfavorável. Os notebooks e tablets 
Dell Rugged foram projetados pensando em sua forma de 
trabalhar. Eles têm recursos como telas que possibilitam a leitura 
em ambientes externos, tecnologia touchscreen compatível 
com o uso de luvas, recurso de E/S legado e conectividade sem 
fio avançada.

PRODUTIVIDADE EM 
QUALQUER LUGAR 

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

CONTROLE DE NÍVEL 
EMPRESARIAL

• Opção de conectividade 5G na mais recente linha de notebooks e tablets Rugged

• Opção de placa gráfica de nível profissional no mais recente notebook Semi-Rugged

• Tela visível mesmo com luz solar direta, até 1.400 nits com tratamento antirreflexo e reconhecimento de toques com o uso de luvas

• Teclados retroiluminados RGB personalizáveis e vedados em todos os notebooks, disponíveis também para os tablets

• Webcams com tampa protetora para privacidade

•  Intel 802.11ax/Wi-Fi 6E na linha mais recente de notebooks Rugged, Wi-Fi 6E com suporte para dual band no tablet, com Bluetooth 

opcional 

• GPS dedicado

• Certificado de forma independente para os testes MIL-STD-810H e os padrões de proteção de entrada IEC

• Segurança confiável com Dell Data Protection | Encryption e TPM | Autenticação avançada ControlVault™

•  Uma variedade de acessórios reforçados para notebooks e tablets Rugged — abrangendo categorias de mobilidade, carregamento, 

encaixe e entrada-saída (E/S)

• Encaixe comum em toda a linha mais recente de notebooks Rugged

• Software dedicado (Rugged Control Center) para aumentar a produtividade dos dispositivos Rugged

RECURSOS DA FAMÍLIA DELL RUGGED 



Prepare-se para trabalhar em qualquer lugar usando o notebook Semi-
Rugged de 14" mais leve†, mais potente† e com capacidade para 5G. Esse 
notebook com classificação IP-53, testado de acordo com as especificações 
MIL-STD-810H, conta com os avançados e mais recentes processadores 
Intel Core de 11ª geração e até 2 TB de unidades de estado sólido PCIe 
rápidas, confiáveis e de alto desempenho. E ele pode resistir a ambientes 
adversos e até mesmo prosperar neles. Uma opção de FHD touchscreen 
de 1.100 nits e reconhecimento de toques com o uso de luvas permite que 
você trabalhe mesmo sob luz solar direta. Duas baterias opcionais com troca 
a quente e autonomia de até 25 horas***. O notebook Latitude 5430 Rugged 
é FirstNet Ready™ com Band 14.

NOTEBOOK LATITUDE 5430 RUGGED

Conheça a família Dell Rugged
NOTEBOOKS E TABLETS RUGGED — PARA O MÁXIMO DE PRODUTIVIDADE EM CAMPO

Trabalhe mais rapidamente, de qualquer lugar, com o tablet de 12 polegadas 
mais leve* e mais poderoso* totalmente reforçado, com a maior área de tela* da 
categoria. Graças a uma tela de 1.200 nits visível mesmo com luz solar direta, 
reconhecimento de toques com o uso de luvas para multitoque, o tablet Latitude 
7230 Rugged Extreme pode enfrentar qualquer condição a que seja exposto. 
Manter a produtividade durante o dia todo é fácil com as duas baterias opcionais 
de troca a quente. O tablet Latitude 7230 Rugged Extreme é FirstNet Ready™ 
com Band 14.

TABLET LATITUDE 7230 RUGGED EXTREME

NOTEBOOK LATITUDE 7330 RUGGED EXTREME

Trabalhe nos ambientes mais hostis usando o menor* * notebook de 13" 
totalmente reforçado com capacidade para 5G. Com processadores Intel Core 
de 11ª geração e até 2 TB de unidades de estado sólido PCIe rápidas, confiáveis 
e de alto desempenho, este notebook com classificação IP-65, testado de 
acordo com as especificações MIL-STD-810H, pode suportar os ambientes 
mais extremos. A opção de FHD touchscreen de 1.400 nits e reconhecimento 
de toques com o uso de luvas permite que você trabalhe mesmo sob a mais 
forte luz do sol. Duas baterias opcionais com troca a quente e autonomia de 
até 25 horas***. O notebook Latitude 7330 Rugged Extreme é FirstNet Ready™ 
com Band 14.



Acessórios para notebooks e tablets Dell Rugged

EM SEU VEÍCULO

EM CAMPO

NA MESA DE TRABALHO

SOLUÇÕES RUGGED QUE AJUDAM VOCÊ A CONTINUAR PRODUZINDO ONDE 
QUER QUE TRABALHE.

DOCK STATION RUGGED 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. 

COMPARTIMENTO LIND MODULAR PARA 
CARREGAMENTO DE BATERIA

Mantenha as baterias do seu notebook ou tablet 
Dell Latitude Rugged totalmente carregadas.

DOCK STATIONS VEICULARES PARA 
TABLET RUGGED

Monte o tablet Rugged no veículo com as dock 
stations da Havis, PMT e Gamber Johnson, 

para manter a produtividade mesmo em 
movimento. 

ADAPTADOR CC PARA CARROS 

E AVIÕES

Ligue e se mantenha produtivo enquanto 
estiver no carro, no avião 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 STATIONS VEICULARES PARA 

NOTEBOOK RUGGED

Monte o notebook Rugged no veículo com dock 
stations da Havis, PMT e Gamber Johnson, para 
manter a produtividade mesmo em movimento. 

ACESSÓRIOS DO TABLET RUGGED

Use seu dispositivo Rugged em qualquer lugar no campo com 
acessórios personalizados: alça giratória para as mãos, alça móvel, 
alça rígida e alça de náilon durável para o tablet; alça para ombros, 

alça de náilon e mochila reforçada para o notebook.

TECLADO RUGGED

Aumente a produtividade adicionando 
um teclado completo com classificação 
IP-65 que encaixa facilmente e converte 

o tablet em um 2 em 1.
 

  MONTAGEM MAGNÉTICA CANETA ATIVA RUGGED

Monte o tablet Rugged em qualquer 
superfície com uma placa traseira 

magnética VESA feita para condições 
rigorosas.

Tenha uma experiência semelhante 
à da caneta no papel no tablet Rugged 

com a caneta ativa Rugged com 
classificação IP-55.


