News
Dell a lansat o nouă linie de tablete


Noile tablete Dell Venue Pro oferă utilizatorilor abilitatea de a se conecta, de a partaja şi
accesa conţinut cu uşurinţă

Linia de tablete Dell Venue Pro aduce două noi modele cu design ultra-subţire, create pentru a
răspunde modului în care oamenii trăiesc şi lucrează astăzi. Noile tablete Dell oferă performanţă
şi calitate de top, susţinute de tehnologia de procesare Intel. Având un design compact şi finisaje
de înaltă calitate, tabletele Dell Venue Pro ajută utilizatorii să rămână conectaţi atunci când se
află în mişcare.
“Oamenii se aşteaptă astăzi la cea mai bună experienţă posibilă de la tehnologia pe care o
folosesc – se bazează pe ea pentru a rămâne conectaţi şi pentru a beneficia de mobilitate, oriunde
s-ar afla,” a declarat Sam Burd, Vicepreşedinte, Dell Personal Computing Group. “Noile tablete
Dell Venue oferă utilizatorilor experienţa impecabilă pe care o aşteaptă de la noi şi performanţă
care le permite să lucreze aşa cum doresc, unde doresc, într-un design pe care vor fi mândri să îl
afişeze.”
Tabletele Dell Venue: conectare, partajare şi acces uşor la conţinut
Tabletele Dell Venue Pro sunt create pentru a oferi utilizatorilor aflaţi mereu în mişcare o gamă
de dimensiuni şi opţiuni ce răspund cerinţelor lor variate. Prin noile tablete de 8 şi 11 inci bazate
pe Windows, cu opţiuni de tastatură şi stylus, Dell a creat un brand dedicat de tablete, pentru a
răspunde nevoilor în schimbare ale consumatorilor de astăzi.


Tabletele Dell Venue 8 Pro and Dell Venue 11 Pro bazate pe Windows 8.1 îmbină nivelul
de performanţă, design şi responsivitate dorit de consumatori, oferind în acelaşi timp
departamentelor IT ceea ce au nevoie – posibilitatea de integrare a dispozitivelor într-un
mediu corporativ existent, compatibilitate completă cu aplicaţiile Windows curente şi
integrare Microsoft Office. Ambele tablete oferă opţional funcţii avansate de securitate şi
servicii precum TPM.



Tableta Dell Venue 8 Pro rulează Windows 8.1, are un ecran HD IPS strălucitor, opţiuni
avansate de conectivitate şi autonomie extinsă a bateriei. Utilizatorii pot rămâne

productivi cu Office 2013 Home & Student, inclus pe dispozitiv şi, opţional, Dell Active
Stylus.


Tableta Dell Venue 11 Pro, bazată tot pe Windows 8.1, oferă flexibilitate 2-in-1 şi
puterea unui Ultrabook, comoditatea oferită de o tastatură detaşabilă şi experienţa
desktop. Spre deosebire de tabletele concurente, Dell Venue 11 Pro are o baterie ce poate
fi înlocuită de către consumatori, iar datorită ecranului său mare, Full HD, cu unghiuri
largi de vizualizare, utilizatorii pot viziona şi crea conţinut cu uşurinţă, din mişcare.
Tableta oferă, de asemenea, mai multe opţiuni de tastatură şi stylus:
o

Dell Active Stylus, pentru adnotări, schiţe şi notiţe.

o

Dell Slim Keyboard, pentru călătorii, serveşte şi drept protecţie pentru ecran
atunci când este pliată.

o

Dell Mobile Keyboard, tastatură completă cu baterie integrată, oferă
productivitate pentru întreaga zi, extinzând durata de viaţă a bateriei.

o

Dell Tablet Desktop Dock, suport de birou pentru productivitate completă, cu
porturi USB 3.0 şi două porturi de ieşire video.

Ambele tablete Dell Venue Pro se bazează pe putere de procesare Intel pentru viteză,
responsivitate şi eficienţa bateriei. Dell Venue 8 Pro şi Dell Venue 11 Pro dispun de noile
procesoare Intel Atom quad-core, nume de cod “Bay Trail”. Venue 11 Pro oferă opţiuni de
procesoare până la Intel Core i3 şi i5 din a 4-a generaţie şi Intel vPro pentru gestionabilitate.

Despre Dell
Dell Inc. (NASDAQ: DELL) este o companie receptivă la cerinţele clienţilor săi, oferind tehnologii şi
servicii inovatoare care îi ajută să obţină mai mult. Pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.dell.com.
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