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Inspiron 15z a Inspiron 15z Touch

Výkonné procesory Intel Core až do i7 v počítači Inspiron 15z, ohromujúco rýchla grafika a rýchle 
veľkokapacitné pevné disky (do 500 GB) zvýšia produktivitu používateľov. 

Voliteľná grafika NVIDIA® GeForce® GT630M 2 GB DDR3 poskytuje ešte vyšší výkon pri sledovaní videa 
a hraní hier – skutočne pôsobivé v takom tenkom tele.

Tento notebook takisto šetrí čas. Niektoré modely obsahujú technológiu Intel Smart Response, ktorá 
umožňuje rýchle načítanie najčastejšie používaných položiek používateľa. Takisto obsahujú technológiu 
Intel Rapid Start, ktorá umožňuje obnoviť chod počítača do pár sekúnd od otvorenia krytu.

Spotrebiteľský sektor

Dell Inspiron 15z a 15z Touch

V!nimo"ne 
svi#n!. 
V!nimo"ne 
$t!lov!.
Zákazníci budú prekvapení, koľko sa toho 
nachádza v počítači Inspiron 15z Ultrabook 
s hrúbkou menej ako 2,5 cm. Obsahuje 
vstavanú optickú jednotku, skvelú výdrž 
batérie a procesory Intel® Core™ tretej 
generácie, vďaka čomu bude vykonávanie 
každodenných úloh hračkou.

A model Inspiron 15z Touch prináša úplne 
nové úrovne rýchlej a zábavnej interaktivity…
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Kľúčové vlastnosti

Inspiron 15z
Procesor až do Intel Core i7 tretej generácie

Pamäť až do 8 GB dvojkanálovej pamäte DDR3 1600 MHz

Ukladací priestor až do 500 GB

15,6-palcová obrazovka WLED s vysokým rozlíšením (1366 x 768) 
a voliteľným dotykovým ovládaním

Štandardná grafická karta Intel HD Graphics 4000, voliteľná grafická 
karta NVIDIA GeForce GT630M 2 GB DDR3

Spracovanie zvuku Waves® MaxxAudio® 4, reproduktory Skullcandy® 
(3 W = 2 x 1,5 W)

Hrúbka menej ako 2,5 cm

Podsvietená klávesnica plnej veľkosti odolná voči obliatiu

Zariadenie Touchpad s podporou viacerých dotykov, integrovaným 
posúvaním a podporou gest pre prácu v systéme Windows 8

Inspiron 15z Touch
Jednoliaty dizajn od okraja po okraj a odolné sklo Corning® Gorilla® 
umožňujú zákazníkom vykonávať nasledujúce činnosti:

Prechádzať webovými stránkami, posúvať ukazovateľ času na videách 
na požadované miesto a približovať fotografie

Zobrazovať a upravovať fotografie a videá jednoduchým ťuknutím, 
posúvaním a priblížením

Jednoducho preskúmavať mapy, vyberať a približovať zaujímavé miesta

Jednoducho prepínať medzi aplikáciami a oknami

Dell Inspiron 15z a 15z Touch

Praktické tla!idlá 
na doske pre r"chly 
prístup 
Tri tla!idlá na doske poskytujú jednoduch" a 
r"chly prístup k nástrojom na správu nastavení 
systému a zvuku a konfigurovate#né tla!idlo 
r"chleho spustenia umo$%uje pou$ívate#om 
nakonfigurova& program alebo odkaz, ku 
ktorému chcú ma& prístup jedn"m tla!idlom.


