Latitiude

Dostępne modele

Notebook Latitude
3330
Niedrogi notebook
idealny do zastosowań
edukacyjnych i dla
małych firm, wykonany
z aluminium i
wyposażony w świetne
procesory
zapewniające wysoką
wydajność.
1,8 kg

Notebook Nowość
Latitude 12 Rugged
Extreme z obrotowym
ekranem
Dzięki niezwykle
wytrzymałej i elastycznej
konstrukcji zawiasów
obrotowych ten
wzmocniony 12-calowy
notebook ułatwia
sprawne wykonywanie
zadań w sytuacjach, gdy

Notebook edukacyjny
Dell Latitude 13
Windows 8.1 Dzięki
dużemu, 13,3-calowemu
wyświetlaczowi oraz
wyjątkowej uszczelnionej
klawiaturze i panelowi
dotykowemu notebook
edukacyjny Latitude 13
firmy Dell idealnie nadaje
się do zastosowań
edukacyjnych.
33.7cm (13.3") | 1.9kg

Notebook Nowość
Latitude 14 Rugged
Extreme
Jeśli masz najwyższe
wymagania, wybierz
wzmocnionego 14calowego notebooka,
który oferuje
wyjątkową trwałość,
łatwość obsługi i
zabezpieczenia.

Latitude 14 z serii 3000
Sprawna praca dzięki
niezawodnemu,
niedrogiemu
notebookowi
wyposażonemu
w procesory Intel®
Core™ czwartej
generacji, system
Windows 8 Pro
i opcjonalny wyświetlacz
dotykowy o przekątnej
14 cali.
35,5cm (14") | 2,1kg

Notebook Latitude 14
z serii 5000 dla firm
Łatwy w zarządzaniu,
wyposażony w procesor
Intel® Core™ vPro™
czwartej generacji oraz
system Windows 8 Pro,
14-calowy notebook z
opcjonalnym ekranem
dotykowym, oferujący
zarówno funkcje, jak
iwydajność spełniające

Latitude 15 z serii
3000
Sprawna praca
dzięki
niezawodnemu,
niedrogiemu
notebookowi dla firm
wyposażonemu
w procesory Intel®
Core™ czwartej
generacji, system
Windows 8 Pro
oraz opcjonalny
15,6-calowy
wyświetlacz
dotykowy.
39,6cm (15,6") |
2,3kg

Notebook
Latitude 15 z serii
5000 dla firm
Łatwy w zarządzaniu
15,6-calowy
notebook z
opcjonalnym
ekranem dotykowym,
systemem Windows
8 Pro i niezbędnymi
funkcjami
biznesowymi.

inni ludzie polegają na
Tobie najbardziej.
29,4cm (11,6") | 2,72kg

35,5cm (14") | 3,86kg

potrzeby Twojej firmy.
35,5cm (14") | 2kg

39,6cm (15,6") |
2,3kg
Cena katalogowa
5115,00 PLN



BEZ podatku VAT i
kosztów transportu

Notebook Latitude
E6430 ATG
Wyposażony w
zaawansowane opcje
łączności, solidny 14calowy notebook
zgodny z normami
wytrzymałościowymi
MIL-STD-810G/IP5X.
35,5cm (14") | 2,5kg


Notebook biznesowy
Latitude E6440
Najbezpieczniejszy 14calowy notebook jest
również niezwykle
wydajny. Trwały
notebook Latitude E6440
zapewnia wysoką
wydajność, ochronę i
łatwe zarządzanie.
35.5cm (14") | 2.12kg
Cena katalogowa
6364,00 PLN

BEZ podatku VAT i
kosztów transportu

Notebook biznesowy
Latitude E6540
Ten najbardziej
bezpieczny notebook
jest również najbardziej
wydajnym modelem
Latitude. Wytrzymały
notebook Latitude™
E6540 zapewnia wysoką
wydajność, ochronę i
łatwe zarządzanie.
39.6cm (15.6") | 2.36kg
Cena katalogowa
6255,00 PLN
BEZ podatku VAT i
kosztów transportu


Latitude 12
z serii 7000
Wydajny
Ultrabook™
Latitude
w atrakcyjnej
obudowie
z procesorem Intel®
Core™ vPro™
czwartej generacji,
systemem
Windows 8 Pro
i opcjonalnym 12calowym
wyświetlaczem
dotykowym.
31,8cm (12,5") |
1,36kg
Cena katalogowa
8375,00 PLN
BEZ podatku VAT i
kosztów transportu

Latitude 14 z serii 7000
Wydajność serii Latitude w
pięknym i smukłym Ultrabooku™
z procesorami Intel® Core™
vPro™ czwartej generacji,
systemem Windows 8 Pro i

Notebook Latitude XT3
Wszystko pod ręką: wygodny tablet z ekranem dotykowym,
wydajny notebook klasy korporacyjnej i duży wyświetlacz.
Niezależnie od tego, czy pracujesz przy biurku, czy też
jesteś w podróży, komputer Latitude XT3 sprawdza się w
każdych warunkach.



opcjonalnym 14-calowym
ekranem dotykowym.
35,5cm (14") | 1,63kg
Cena katalogowa 9131,00 PLN
BEZ podatku VAT i kosztów
transportu

