Monitory Dell
DLA FIRM

ZO BACZ WSZYST KO. Z R Ó B WSZYST KO.
Monitory Dell — najpopularniejsze monitory na świecie*

Monitory Dell dla Twojej firmy
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera komfort pracy osób zatrudnionych w firmach
oraz jakość obsługi klienta. Nowoczesne technologie, w tym odpowiednie monitory, zwiększają
zadowolenie pracowników i klientów1. Lawinowy wzrost ilości danych powoduje, że potrzebne
są lepsze narzędzia do ich wizualizacji. Oznacza to, że monitory stają się istotnym elementem
przyczyniającym się do wzrostu produktywności i usprawnienia współpracy w nowym, cyfrowym
świecie.
Jak wynika z badań2, rośnie zapotrzebowanie na monitory o większych rozmiarach i rozdzielczości,
wielozadaniowe i zaprojektowane w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie miejsca
pracy i skuteczną wizualizację danych. Monitory z zakrzywionym ekranem cieszą się coraz
większą popularnością. Z drugiej strony we współczesnych biurach, w których istotna jest każda
powierzchnia, niezbędne są mniejsze monitory, wyróżniające się zarówno walorami estetycznymi,
jak i odpowiednią funkcjonalnością. Ponieważ w wyniku zmian demograficznych wśród specjalistów
jest coraz więcej przedstawicieli pokolenia tzw. milenialsów, eleganckie monitory ułatwiające
efektywną pracę stają się ważnym elementem pozwalającym przyciągnąć i zatrzymać najlepszych
pracowników3.
Dell jest najpopularniejszą marką monitorów na świecie**, dlatego staramy się wsłuchiwać w opinie
naszych klientów i projektować monitory w taki sposób, by spełniały wymagania nowoczesnych
środowisk pracy. Oferujemy szeroką gamę monitorów pozwalających zaspokoić różne potrzeby
biznesowe i uwzględnić budżet przedsiębiorstwa. Niezależnie od rodzaju i wielkości firmy lub
instytucji przyczyniamy się do jej rozwoju.

UltraSharp

Seria P

Seria E

Monitory najwyższej klasy,
w których zastosowano
nowatorskie rozwiązania
technologiczne, wyróżniające
się innowacyjnym
wzornictwem i znakomitą
wydajnością. W wybranych
modelach dostępna jest
technologia Dell PremierColor,
umożliwiająca zaawansowaną
obsługę kolorów.

Zwiększ wydajność pracy
dzięki niezawodnym
monitorom wyposażonym
w funkcje poprawiające
produktywność.

Ekonomiczne monitory
ułatwiające realizację
codziennych zadań.
Pozwalają zwiększyć
efektywność działania i nie
obciążają budżetu firmy.

Monitory
wielkoformatowe
Rozwiązania umożliwiające
skuteczniejszą współpracę w salach
konferencyjnych i szkoleniowych.
Interaktywna technologia dotykowa,
dostępna w niektórych modelach,
pozwala przykuć uwagę uczestników
spotkania.

Dlaczego warto wybrać monitory Dell?

I N N O WA C YJ N E

Firma Dell od lat opracowuje innowacyjne rozwiązania techniczne, dzięki
którym nasi klienci mogą korzystać z nowoczesnych monitorów. Oferujemy
urządzenia o bardzo dużej rozdzielczości i wysokich współczynnikach
kontrastu, z zaawansowaną obsługą kolorów, niezwykle ergonomiczne
i umożliwiające pracę w immersyjnym środowisku.

ZAPROJEKTOWANE
Z MYŚLĄ O ZWIĘKSZENIU
PRODUKTYWNOŚCI

Monitory Dell zostały zaprojektowane po to, by zwiększyć produktywność
ich użytkowników. Począwszy od wielozadaniowości, dużej powierzchni
wyświetlania, po cieńszą obudowę i mniejszą podstawę, która pozwala
zaoszczędzić miejsce na stanowisku pracy. Wyjątkowo wąska ramka
umożliwia konfigurację z dwoma monitorami† i obsługę rozwiązań
wymagających połączenia. Jeśli Twoja firma chce poprawić efektywność
działania, warto pomyśleć o skorzystaniu z nowoczesnych monitorów
firmy Dell.

WIELOKROTNIE
NAGRADZANE

NIEZAWODNE

P R Z YJ A Z N E D L A
ŚRODOWISKA

Monitory Dell zebrały mnóstwo pozytywnych recenzji i zdobyły wiele nagród
przyznawanych przez najważniejsze czasopisma komputerowe, portale
i samych użytkowników. Stanowi to potwierdzenie ich jakości, wydajności
i łatwości użytkowania.

Priorytetami firmy Dell są jakość, niezawodność i odpowiednia obsługa
klientów, którzy mogą w spokoju skoncentrować się na swojej pracy. Nasze
produkty poddawane są rygorystycznym testom oraz objęte są trzyletnią
gwarancją Advanced Exchange Service oraz Premium Panel Exchange***
(dostępna w przypadku monitorów Dell UltraSharp i monitorów z serii P).

Monitory Dell spełniają standardy w zakresie ochrony środowiska.
Podczas ich produkcji oraz do wytworzenia opakowań wykorzystywane
są materiały możliwie najbardziej przyjazne dla środowiska. Ponad 75%
naszych monitorów przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji
zawiera co najmniej 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
Dzięki wbudowanym w niektóre modele funkcjom oszczędzania energii,
użytkownicy mogą zmniejszyć koszty zasilania, minimalizując jednocześnie
wpływ na środowisko.

Dell UltraSharp
Zaawansowane monitory Dell UltraSharp zawierają nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające
uzyskać maksymalną wydajność i komfort użytkowania. Oferują znakomitą jakość obrazu: bogatą gamę kolorów
o wyjątkowej głębi i niezwykłą wyrazistość obrazu o wysokiej rozdzielczości. Dodatkową zaletą tych modeli
jest technologia InfinityEdge, w praktyce oznaczająca brak ramki, co umożliwia zestawienie kilku monitorów
obok siebie, dzięki czemu zajmują mniej miejsca, ułatwiając użytkownikom produktywną pracę. Panoramiczne,
zakrzywione monitory pozwalają skoncentrować się na wykonywanych zadaniach, a dzięki rozszerzonej
powierzchni wyświetlania skuteczniej je realizować. Modele Dell UltraSharp posiadają funkcje pozwalające na
zwiększenie produktywności i komfortu pracy. Udostępniają przy tym różne opcje łączności, m.in. złącza USB-C.
Monitory Dell UltraSharp z technologią PremierColor pozwalają uzyskać doskonałe kolory.
Te nowoczesne urządzenia wyznaczają nowe standardy. Użytkownicy mogą skorzystać z wyjątkowej
gamy barw i głębi koloru oraz zaawansowanych funkcji kalibracji. Spójne, prawidłowo odwzorowane
kolory dostępne są od razu po zainstalowaniu monitora. Monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne
w projektach, w których istotne jest zarządzenie barwami.
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W YJ ĄT K O W O S Z E R O K A G A M A B A R W
Obsługiwane są wszystkie standardowe przestrzenie barw (AdobeRGB, sRGB, Rec. 709, Rec. 2020 oraz
DCI-P3), zawierające szerokie spektrum klarownych, stabilnych kolorów.

NIEZWYKŁA GŁĘBIA KOLORU
Monitory zapewniają wysoki poziom szczegółowości obrazu, także w ciemniejszych
rejonach, dzięki głębi koloru sięgającej 1,07 miliarda barw. To 64 razy więcej niż
w przypadku standardowych urządzeń! Oznacza to lepszą gradację i precyzję
obrazowania, z uwzględnieniem większej liczby odcieni i barw.

ZA AWANSOWANE NARZĘDZIA DO
K A L I B R A C J I B A R W I TA B L I C A K O L O R Ó W
Tryb Custom Color umożliwia precyzyjne dostosowanie barw, a dalsze
korekty można wprowadzić za pomocą dostępnej dla użytkownika
tablicy kolorów (LUT). Monitor można skalibrować we własnym
zakresie z wykorzystaniem oprogramowania Dell UltraSharp Color
Calibration Solution4 i opcjonalnego kolorymetru X-Rite i1Display Pro5
(produkt sprzedawany oddzielnie), albo zmienić parametry obsługi
barw zgodnie z niestandardową paletą za pomocą pakietu SDK6.
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P R E C Y Z YJ N E K O L O R Y O D S A M E G O P O C Z ĄT K U
W każdym monitorze fabrycznie skalibrowano przestrzenie barw AdobeRGB
i sRGB z zachowaniem parametru Delta-E < 2, przy czym udostępniany jest pełny
raport z procesu kalibracji. Od samego początku użytkownik ma pewność, że
kolory zostały wiernie odwzorowane.

Monitory Dell UltraSharp
z technologią PremierColor
SERIA UP
Nasze zaawansowane monitory Dell UltraSharp z technologią PremierColor udostępniają profesjonalistom
narzędzia niezwykle przydatne w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami. Wyświetlane obrazy
w rozdzielczości Ultra HD 8K i 4K są wyjątkowo realistyczne. Rozdzielczość 8K jest czterokrotnie większa niż
4K i szesnastokrotnie większa niż Full HD. Dzięki monitorom 4K HDR†† można wyświetlać, edytować i tworzyć
niesamowicie realistyczne obrazy w standardzie HDR10††, wyróżniające się dużą jasnością i poziomem szczegółowości.

UP3218K
Monitor Dell UltraSharp 32 8K

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Obraz lepszy niż rzeczywistość.

UP3216Q
Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 4K
z technologią PremierColor
Znakomite odwzorowanie kolorów i wyjątkowa jasność.

31,5 cala / 80,01 cm
8K (7680 x 4320 przy częstotliwości 60 Hz); 280 ppi
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3
2 x DisplayPort 1.4, 1 x port USB 3.0 – do wysyłania danych, 4 x port USB 3.0
– u dołu (w tym 1 x USB 3.0 BC1.2 do ładowania baterii), wyjście audio

31,5 cala / 80,1 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99.5% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 87% DCI-P3
HDMI 2.0 / MHL 2.0 z HDCP 2.2, 4 x USB 3.0, DisplayPort, mini-DisplayPort,
czytnik kart pamięci 6-in-1

Regulacja wysokości (120 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją
ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (90 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie

UP2718Q
Monitor Dell UltraSharp 27 4K HDR
Wyświetlanie, edytowanie i tworzenie wyjątkowo realistycznych
obrazów w standardzie HDR10††.

UP3017
Monitor Dell UltraSharp 30 z technologią PremierColor
Wyjątkowy poziom odwzorowania barw dzięki technologii Dell
PremierColor — monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne
w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami.

27 cali / 68,47 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
100% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 97.7% DCI-P3, 76.9% Rec 2020
1 x DisplayPort 1.4, 1 x mini-DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0a, 2 x port USB 3.0
(wysyłanie), 4 x port USB 3.0 (odbieranie; w tym 2 x USB 3.0 BC1.2 do ładowania
baterii), wyjście audio

30 cali / 75,62 cm
WQXGA (2560 x 1600 przy częstotliwości 60 Hz)
16:10
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% AdobeRGB, 99% sRGB, 99% Rec 709, 99% DCI-P3
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), mini-DisplayPort (HDCP 1.4), DisplayPort 1.2 (wyjście)
z MST (HDCP 1.4). 2 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 x USB 3.0, 2 x USB 3.0 z funkcją
ładowania BC1.2 przy natężeniu 2 A, 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x wyjście audio
Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

Regulacja wysokości (145 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie

Regulacja wysokości (150 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), Picture-in-Picture, Picture-byPicture, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView,
gwarancja Premium Panel Exchange

Obsługa standardu HDR10††, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz),
Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu
migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel Exchange

Logo ULTRA HD PREMIUM™ jest znakiem towarowym UHD Alliance, Inc.

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp
z technologią PremierColor
SERIA UP

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

UP2716D
Monitor Dell UltraSharp 27 z technologią PremierColor
Wyjątkowa jakość obrazu dzięki rozdzielczości QHD i technologii Dell
PremierColor — monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne
w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami.

UP2516D
Monitor Dell UltraSharp 25 z technologią PremierColor
Wyjątkowa jakość obrazu dzięki rozdzielczości QHD i technologii Dell
PremierColor — monitor udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne
w projektach, w których istotne jest zarządzanie barwami.

27 cali / 68,47 cm
QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3
HDMI 1.4 / MHL 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 (wejście) / mini-DisplayPort,
DisplayPort (wyjście), 4 x port USB 3.0

25 cali / 63,44 cm
QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec 709, 98% DCI-P3
HDMI 1.4 / MHL 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 (wejście) / mini-DisplayPort,
DisplayPort (wyjście), 4 x port USB 3.0

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Ultracienka ramka, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), Picture-inPicture, Picture-by-Picture, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel
Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Ultracienka ramka, wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), Picture-inPicture, Picture-by-Picture, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel
Exchange

OPINIA UŻYTKOWNIKA
ZOBACZYĆ ZNACZY UWIERZYĆ
Przedsiębiorstwa i instytucje korzystają z systemu „pod klucz”
firmy Sherpa, aby stworzyć bardziej atrakcyjny interfejs wideo.
„Nasze urządzenie sprawia, że klienci mogą szczegółowo
zapoznać się z wyglądem gotowego produktu. Jest to możliwe
dzięki zastosowaniu monitorów Dell Ultra HD 4K z technologią
PremierColor” — powiedział Mark Strathdee. „Uzyskują
realistyczne kolory i mogą łatwo zmodyfikować ustawienia,
aby otrzymać odcienie barw, na których im zależy. Szczególnie
istotnymi parametrami są wysoka rozdzielczość i nasycenie kolorów,
ponieważ pozwalają połączyć różne ujęcia w jeden płynny obraz,
niezbędny w przypadku VR i ujęć 360 stopni”. Monitory Dell oferują
rozdzielczość 4K i obsługują paletę barw Adobe RGB, a ponadto wyróżniają się dużymi częstotliwościami
odświeżania, co zapobiega rozmazywaniu oraz powstawaniu podwójnego obrazu.
Fragment artykułu „Przełamanie ograniczeń dzięki VR, AR i video”, opisu wdrożenia rozwiązań firmy Dell
u klienta, firmy Sherpa Digital Media, opublikowany za zgodą Marka Strathdee, dyrektora ds. technicznych
w tym przedsiębiorstwie.

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp
SERIA U

Doceń zalety panoramicznego obrazu na monitorach Dell UltraSharp Curved z zakrzywionym, bardzo szerokim
ekranem, idealnym do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Modele te zawierają również funkcje umożliwiające
pracę nad materiałami graficznymi jednocześnie na dwóch komputerach PC. Dzięki zakrzywieniu ekranu
użytkownik rzadziej przemieszcza wzrok po obrazie, a w konsekwencji może skuteczniej skoncentrować się na
pracy. Większy obszar wyświetlania oznacza także możliwość wykonania większej liczby zadań.

32:9

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Promień krzywizny
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry
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U4919DW
U3818DW
Monitor Dell UltraSharp 49 Curved
Monitor Dell UltraSharp 38 Curved
Przełomowy 49-calowy podwójny monitor
Wyobraź sobie wszystko, co możesz zrobić.
QHD z zakrzywionym ekranem, umożliwiający
pracę w immersyjnym środowisku.

U3419W
Monitor Dell UltraSharp 34 Curved USB-C
Odkryj precyzję i jakość obrazu, przenieś się
do nowego środowiska pracy.

49 cali / 124,46 cm
Dual QHD (5120 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
32:9
3800R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
System White LED Edgelight
99% sRGB
2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (10-bitowy kolor przy
częstotliwości 60 Hz), 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
(10-bitowy kolor przy częstotliwości 60 Hz), 5 x port
USB 3.0 (odbieranie), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x USB
Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.4, Power Delivery
i USB 2.0) (8-bitowy kolor przy częstotliwości 60 Hz)

37,5 cala / 95,3 cm
WQHD+ (3840 x 1600 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
2300R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 99% Rec 709, 78.1% DCI-P3
1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2), 2 x HDMI 2.0 (HDCP
2.2), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port USB 3.0
(odbieranie; z boku), 2 x port USB 3.0 (odbieranie, u dołu),
1 x USB Type-C (tryb alternatywny – DisplayPort 1.2,
Power Delivery do maks. 100 W i USB 2.0), 1 x wyjście
audio Analog 2.0 (gniazdo 3,5 mm)

34,14 cala / 86,72 cm
WQHD (3440 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
1900R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 90% CIE 1976, 75% CIE 1931
2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 x DisplayPort 1.2
(HDCP 2.2), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port
USB 3.0 (odbieranie; z boku), 2 x port USB 3.0
(odbieranie; u dołu), 1 x USB Type-C (tryb alternatywny
– DisplayPort 1.2, Power Delivery do maks.
90 W (typowa wartość) i USB 2.0)

Regulacja wysokości (90 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Picture-in-Picture, wbudowana funkcja KVM (klawiatura,
wideo, mysz), złącze USB-C (zasilanie do maks. 90 W),
ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania
i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel
Exchange

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Zintegrowane głośniki 2 x 9 W), technologia InfinityEdge,
wbudowana funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz),
Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, złącze USB-C
(zasilanie do maks. 100 W), ekran (z certyfikatem TÜV)
bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja
Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Zintegrowane głośniki 2 x 9 W), Picture-in-Picture,
Picture-by-Picture, wbudowana funkcja KVM
(klawiatura, wideo, mysz), złącze USB-C (zasilanie do
maks. 90 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu
migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium
Panel Exchange
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U3417W
Monitor Dell UltraSharp 34 Curved
Przenieś się do nowego środowiska. Niesamowita jakość obrazu.

U3415W
Monitor Dell UltraSharp 34 Curved
Dzięki panoramicznemu obrazowi praca staje się przyjemnością,
a zabawa sprawia więcej radości.

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Promień krzywizny
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

34,14 cala / 86,72 cm
WQHD (3440 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
1900R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 90% CIE 1976, 75% CIE 1931
DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), mini-DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), DisplayPort-(wyjście)
z MST (HD 1.4), 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4), 1 x wyjście audio Analog 2.0 (gniazdo
3,5 mm), 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0 (odbieranie)

34 cale / 86,5 cm
WQHD (3440 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
21:9
3800R
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 91% CIE 1976, 76% CIE 1931
1 x HDMI 2.0, 1 x MHL, 1 x mini-DisplayPort, 1 x DisplayPort, 1 x DisplayPort (wyjście)
z MST, 1 x wyjście audio, 2 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0 (odbieranie)

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Zintegrowane głośniki 2 x 9 W, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, wbudowana
funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), ekran (z certyfikatem TÜV) z funkcją
ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Zintegrowane głośniki 2 x 9 W, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, funkcja KVM
(klawiatura, wideo, mysz), gwarancja Premium Panel Exchange

Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp
SERIA U

Twoja praca nabierze nowego wymiaru dzięki monitorom najwyższej jakości. Wyróżniają się one znakomitą rozdzielczością,
dokładnym odwzorowaniem kolorów i szerokim kątem widzenia. Oferują wyjątkowe funkcje, takie jak technologia
InfinityEdge, w praktyce oznaczająca brak ramki, zawierają złącze USB-C, a ich konstrukcja pozwala zaoszczędzić
powierzchnię na miejscu pracy. W pełni regulowana podstawa, ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView oraz
oprogramowanie Dell Display Manager z funkcją Easy Arrange zwiększają komfort pracy i produktywność użytkownika.

U3219Q
Monitor Dell UltraSharp 32 4K USB-C
Żywe kolory i wyrazisty obraz w rozdzielczości 4K, z zastosowaniem
technologii DisplayHDR™ 400 z certyfikatem VESA.

U2718Q
Monitor Dell UltraSharp 27 4K
Produktywność bez granic.

31,5 cala / 80 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
System LED Edgelight
99% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Rec 709
1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 x port USB Type-C
(tryb alternatywny – DisplayPort 1.4, Power Delivery i USB 2.0), 1 x port USB 3.0
(wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z tyłu), 2 x USB z funkcją ładowania BC1.2
przy natężeniu maks. 2 A (z boku)

27 cali / 68.47 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99.9% sRGB, 99.9% Rec 709, 80.7% DCI-P3
1 x DisplayPort 1.2, 1 x mini-DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie),
4 x port USB 3.0, w tym 2 x USB 3.0 BC1.2 z funkcją ładowania przy natężeniu maks.
2 A, wyjście audio

Regulacja wysokości (150 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, funkcja KVM (klawiatura, wideo, mysz), złącze
USB-C (zasilanie do maks. 90 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania
i z funkcją ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Obsługa odtwarzania materiałów w standardzie HDR, technologia InfinityEdge, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja
Premium Panel Exchange

U2719DC
Monitor Dell UltraSharp 27 USB-C
Najdrobniejsze szczegóły obrazu w realistycznych kolorach
i rozdzielczości QHD w stylowym, innowacyjnym urządzeniu
obsługującym łączność USB-C.

U2719D
Monitor Dell UltraSharp 27
Najdrobniejsze szczegóły obrazu w realistycznych kolorach
i rozdzielczości QHD w stylowym, innowacyjnym urządzeniu.

Przekątna ekranu

27 cali / 68,47 cm

27 cali / 68,47 cm

Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709
1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB Type-C (tryb
alternatywny – DisplayPort 1.4, port USB 3.1 wysyłanie, Power Delivery do maks. 65
W), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x
USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, 1 x wyjście audio Analog
2.0 (gniazdo 3,5 mm)

QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709
1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 1 x HDMI
1.4 (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2
przy natężeniu maks. 2 A, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x wyjście audio Analog 2.0
(gniazdo 3,5 mm)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, złącze USB-C (zasilanie do maks. 65 W), ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja
Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją
ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp
SERIA U

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

U2717D
Monitor Dell UltraSharp 27 InfinityEdge
Optymalizacja wyświetlanego obszaru dzięki wyjątkowo
cienkiej ramce na wszystkich bokach ekranu.

U2518D
Monitor Dell UltraSharp 25
Maksymalna produktywność pracy.

27 cali / 68,47 cm
QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB
HDMI 1.4 (MHL 2.0), mini-DisplayPort 1.2 / DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście)
z MST, wyjście audio, 5 x port USB 3.0 (1 wysyłanie, 4 odbieranie)

25 cali / 63,44 cm
QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 99% Rec 709, 79% DCI-P3
1 x DisplayPort 1.2, 1 x mini-DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2 (wyjście) z MST, 1 x HDMI
2.0, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 4 x port USB 3.0, w tym 2 x USB 3.0 z funkcją
ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, wyjście audio

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel
Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Odtwarzanie materiałów w standardzie HDR. Technologia InfinityEdge, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja
Premium Panel Exchange

INFINITY
EDGE

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

INFINITY
EDGE

U2419HC
Monitor Dell UltraSharp 24 USB-C
Znakomita jakość obrazu w rozdzielczości FHD, eleganckie
wzornictwo, oszczędność miejsca, opcje połączeń USB-C.

U2419H
Monitor Dell UltraSharp 24
Znakomita jakość obrazu w rozdzielczości FHD,
eleganckie wzornictwo, oszczędność miejsca.

23,8 cala / 60,47 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709
1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB Type-C (tryb
alternatywny – DisplayPort 1.4, port USB 3.1 wysyłanie, Power Delivery do maks. 65
W), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x
USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2 przy natężeniu maks. 2 A, 1 x wyjście audio Analog
2.0 (gniazdo 3,5 mm)

23,8 cala / 60,47 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB, 85% DCI-P3, 99% Rec 709
1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort (wyjście) z MST (HDCP 1.4), 1 x HDMI
1.4 (HDCP 1.4), 2 x port USB 3.0 (odbieranie), 2 x USB 3.0 z funkcją ładowania BC1.2
przy natężeniu maks. 2 A, 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 1 x wyjście audio Analog 2.0
(gniazdo 3,5 mm)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, złącze USB-C (zasilanie do maks. 65 W), ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView, gwarancja
Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją
ComfortView, gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell UltraSharp
SERIA U

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Gama barw
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

U2417H
Monitor Dell UltraSharp 24 InfinityEdge
Optymalizacja wyświetlanego obszaru dzięki wyjątkowo
cienkiej ramce na wszystkich bokach ekranu.

U2415
Monitor Dell UltraSharp 24
Ekran praktycznie bez ramki, idealny do konfiguracji
z kilkoma monitorami.

23,8 cala / 60,47 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB
HDMI 1.4 (MHL 2.0), DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście),
wyjście audio, 4 x port USB 3.0

24,1 cala / 61,1 cm
WUXGA (1920 x 1200 przy częstotliwości 60 Hz)
16:10
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
99% sRGB
2 x HDMI (MHL), 1 x mini-DisplayPort, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DisplayPort (wyjście)
z MST, 1 x wyjście audio, 5 x port USB 3.0

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Technologia InfinityEdge, ekran bez efektu migotania, gwarancja Premium Panel
Exchange

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w pionie i w poziomie
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie)
Ultracienka ramka, idealna w przypadku łączenia monitorów; DisplayPort 1.2 obsługuje
transmisję wielu strumieni danych i umożliwia łączenie urządzeń, ekran bez efektu
migotania, gwarancja Premium Panel Exchange

U2412M
Monitor Dell UltraSharp 24
Możliwość połączenia analogowych i cyfrowych
zasobów przedsiębiorstwa.

U2412MWh
Monitor Dell UltraSharp 24
Możliwość połączenia analogowych i cyfrowych
zasobów przedsiębiorstwa.

24 cale / 60,96 cm
WUXGA (1920 x 1200 przy częstotliwości 60 Hz)
16:10
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
97% sRGB, 74.9% AdobeRGB, 82% CIE 1976, 72% CIE 1931
VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, wyjście audio DC

24 cale / 60,96 cm
WUXGA (1920 x 1200 przy częstotliwości 60 Hz)
16:10
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
82% CIE 1976, 72% CIE 1931
VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, wyjście audio DC

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Model idealny dla firm korzystających z połączenia między urządzeniami analogowymi
i cyfrowymi, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie i w pionie
Model idealny dla firm korzystających z połączenia między urządzeniami analogowymi
i cyfrowymi, gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory wielkoformatowe Dell
Monitory wielkoformatowe Dell zostały opracowane z myślą o ułatwieniu komunikacji, prezentacji i mechanizmów
współpracy. Umożliwiają rejestrowanie wyników wspólnej pracy w sali konferencyjnej oraz transmisję prezentacji dla
wszystkich pracowników firmy. Otwarta platforma umożliwia użytkownikom dostosowywanie rozwiązania do potrzeb
konkretnego zespołu. Wystarczy jedynie podłączyć urządzenie – prezentacja może zacząć się natychmiast.

Monitory
interaktywne

C8618QT
Monitor Dell 86 4K Interactive Touch

C7017T
Interaktywny monitor do sali konferencyjnej
Dell 70
Interaktywny monitor o rozdzielczości Full
HD odpowiedni dla dużych pomieszczeń.

C5518QT
Monitor Dell 55 4K Interactive Touch

85,6 cala / 217,4 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Wbudowane gniazdo PC

69,5 cala / 175,56 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
Opcjonalny wspornik

54,6 cala / 138,68 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Wbudowane gniazdo PC

20 punktów dotykowych
12/7
Szkło IPS (In-Plane Switching)
Antyodblaskowa, odporna na smugi
Wbudowane dwa głośniki 20 W
Opcjonalnie

10 punktów dotykowych
16/7
Szkło VA (Vertical Alignment)
Antyodblaskowa
Wbudowane dwa głośniki 10 W
Dołączony zestaw do montażu ściennego

20 punktów dotykowych
12/7
Szkło IPS (In-Plane Switching)
Antyodblaskowa, odporna na smugi
Wbudowane dwa głośniki 20 W
Opcjonalnie

4x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
7x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45

3x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
4x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45

3x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
7x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45

Interaktywny monitor o rozdzielczości
4K odpowiedni dla średnich i dużych
pomieszczeń.
Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Możliwość podłączenia komputera
OptiPlex Micro
Ekran dotykowy/bezdotykowy
Cykl pracy
Typ panelu
Powierzchnia
Głośniki
Zestaw do montażu ściennego /
podstawa
Łączność

Interaktywny monitor o rozdzielczości
4K odpowiedni dla małych pomieszczeń
i otwartej przestrzeni biurowej.

Monitory
nieinteraktywne

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Możliwość podłączenia komputera
OptiPlex Micro
Ekran dotykowy/bezdotykowy
Cykl pracy
Typ panelu
Powierzchnia
Głośniki
Zestaw do montażu ściennego /
podstawa
Łączność

C7016H
Monitor do sali konferencyjnej Dell 70
Monitor o rozdzielczości Full HD odpowiedni dla średnich
i dużych pomieszczeń.

C5519Q
Monitor do sali konferencyjnej Dell 55 4K
Monitor o rozdzielczości 4K odpowiedni dla małych
pomieszczeń i otwartej przestrzeni biurowej.

69,5 cala / 175,56 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
Opcjonalny wspornik

54,6 cala / 138,68 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
Opcjonalny wspornik

Bezdotykowy
16/7
Szkło VA (Vertical Alignment)
Antyodblaskowa
Wbudowane dwa głośniki 10 W
Dołączony zestaw do montażu ściennego

Bezdotykowy
12/7
Szkło VA (Vertical Alignment)
Antyodblaskowa
Wbudowane dwa głośniki 10 W
Opcjonalnie

2x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
4x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232

2x HDMI
1x DisplayPort
1x VGA
4x USB
1x wejście/wyjście audio
1x RS232
1x RJ-45

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P
Monitory Dell z serii P zostały zaprojektowane z myślą o stworzeniu możliwie najbardziej wydajnego środowiska
pracy. Seria obejmuje specjalistyczne urządzenia obsługujące wielu klientów, z ekranami o rozdzielczości 4K i interfejsem
dotykowym, wspierające certyfikowane rozwiązania do prowadzenia wideokonferencji. Monitory Dell z serii P pozwalają
zwiększyć produktywność pracy dzięki funkcjom umożliwiającym poprawę efektywności i zarządzanie wieloma zadaniami.
Urządzenie zaprojektowano z myślą o wydajności i jakości, dzięki czemu zapewnia zupełnie nowy wymiar pracy.

P R O D U K T Y W N O Ś Ć D O PAS OWA N A D O P OT R Z E B
Więcej miejsca do pracy: Odzyskaj cenne miejsce na stanowisku pracy dzięki cieńszej
obudowie i mniejszej podstawie nowego monitora z serii P.
Nowe sposoby realizacji wielu zadań: Pracuj wydajnie na wielu ekranach, korzystając
z jednego ze wstępnie zdefiniowanych szablonów dostępnych w funkcji Easy Arrange
oprogramowania Dell Display Manager. Szybko rozmieszczaj aplikacje oraz wróć do
poprzedniego stanu pracy dzięki funkcji automatycznego przywracania.
Spójne, bogate kolory: Szerokie kąty widzenia uzyskane dzięki technologii IPS pozwalają
użytkownikowi cieszyć się żywymi kolorami obrazu, niezależnie od odległości od ekranu.

Ł AT W O Ś Ć U Ż Y T K O WA N I A I N I E Z AW O D N O Ś Ć
Możliwość komfortowej pracy: Dzięki możliwości regulowania nachylenia
ekranu, obrotu w poziomie i w pionie oraz regulacji wysokości możesz pracować
w komfortowych warunkach. Istnieje wiele rodzajów uchwytów montażowych
i podstaw zgodnych ze standardem VESA, które oferują dodatkowe możliwości
konfiguracji.
Komfort dla oczu: Większość modeli z serii P dysponuje ekranem bez efektu
migotania, z certyfikatem TÜV8, wyposażonym w funkcję ComfortView, która
pozwala zmniejszyć emisję szkodliwego dla oczu niebieskiego światła nawet o 60%,
co zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy7.
Marka, na której można polegać: Dell jest najpopularniejszą marką monitorów na świecie**, dlatego nieustannie
dążymy do zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów i zadowolenia naszych klientów.

UNIWERSALNE OPCJE ŁĄCZNOŚCI
DZIĘKI ZŁĄCZU USB-C
Uniwersalne połączenie: Wśród monitorów z serii P znajdują się
trzy modele wyposażone w złącza USB-C. Jeden kabel umożliwia
zasilanie oraz transmisję danych, obrazu i dźwięku. Ten sam kabel
służy do ładowania podłączonego urządzenia z mocą do 65 W.
Wbudowana funkcja zabezpieczenia przed przepięciami, opracowana
przez firmę Dell, chroni urządzenie w trakcie ładowania.
Wydajność dzięki łączności: Możliwość łatwego podłączenia maksymalnie
dwóch monitorów o rozdzielczości Full HD dzięki wyjściu DisplayPort 1.2.
Idealne rozwiązanie dla współdzielonego środowiska pracy: Port USB-C pozwala użytkownikom w wygodny
sposób łączyć się z różnymi urządzeniami. Możliwe jest również łatwe przełączanie użytkowników.
Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P

21:9

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku

Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Inne parametry

P3418HW
Monitor Dell 34 Curved
Wydajna praca na immersyjnym ekranie.

P2418HZ
Monitor Dell 24 do wideokonferencji
Certyfikat zgodności z programem
Microsoft®Skype® dla firm i funkcją
Windows Hello™9.

42,51 cala / 107,98 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
VGA HDMI 1.4/MHL combo x 2, DisplayPort 1.2, USB 3.0
x 4, w tym 1 port ładowania + 1 port USB 3.0 (wysyłanie);
wejście audio, wyjście słuchawkowe, wejście RS232 do
zdalnego sterowania

34 cale / 86,7 cm
2560 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz
21 : 9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 x miniDisplayPort (HDCP 1.4), 1 x port USB 3.0 (wysyłanie);
wyjście audio; 2 x port USB 3.0 (z boku). 2 x port USB
3.0 (u dołu)

23,8 cala / 60,47 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x gniazdo
combo słuchawek/mikrofonu, 1 x port USB 3.0
(wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (z boku; w tym 1 x USB 3.0
BC1.2 do ładowania baterii), 2 x port USB 3.0 (u dołu)

Tylko regulacja nachylenia

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Zakrzywiony ekran – promień krzywizny R3800,
dwa wbudowane głośniki 9 W

Regulacja wysokości (125 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Kamera VGA na podczerwień o rozdzielczości Full HD
2,1 mln pikseli, z dwoma lampami LED na podczerwień,
dwa mikrofony cyfrowe (wielokierunkowe), głośniki
(2 x 5,0 W), ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu
migotania, z funkcją ComfortView8, 2 x port USB 3.0
(z boku), gwarancja Premium Panel Exchange

Możliwość połączenia maksymalnie 4 niezależnych
klientów do jednego monitora; funkcje Picture-byPicture x4 i Picture-in-Picture x2 (przy 4 klientach)
Dwa wbudowane głośniki 8 W. Gwarancja Premium
Panel Exchange

Przekątna ekranu
Maksymalna rozdzielczość
Współczynnik proporcji obrazu
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja

P4317Q
Monitor Dell 43 Ultra HD 4K Multi-Client
Możliwość wyświetlania obrazu z czterech
źródeł na jednym ekranie o przekątnej
43 cala.

P2418HT
Monitor Dell 24 Touch
Efektywna praca w komfortowych warunkach: najlepszy na świecie
monitor dotykowy o przekątnej 23,8 cala.

P2415Q
Monitor Dell 24 Ultra HD 4K
Wyjątkowo wyrazisty obraz o rozdzielczości 4K na monitorze
Ultra HD o przekątnej 23,4 cala; rozdzielczość czterokrotnie
większa niż Full HD.

23,8 cala / 60,47 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
Monitor LCD z ekranem dotykowym, podświetlenie LED
1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, – (u dołu) 1 x wyjście audio Analog 2.0
(gniazdo 3,5 mm), 1 x port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x port USB 3.0 (z boku; w tym
1 x port USB 3.0 BC1.2 do ładowania baterii), 2 x port USB 3.0

23,8 cala / 60,47 cm
4K (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
1 x mini-DisplayPort, 1 x DisplayPort (wejście), 1 x DisplayPort (wyjście), 1 x HDMI
(MHL), 1 x wyjście audio, 4 x USB 3.0

Przegubowa podstawa: obracanie w poziomie (od -30° do 30°), regulacja nachylenia
w szerokim zakresie, regulacja wysokości (od -5° do 60°)
Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją ComfortView8; obsługa
dotykowa: typ: pojemnościowy Projected Capacitive; wejście: palce bez dodatkowych
urządzeń; punkty: 10 punktów dotykowych; czas reakcji: 35 ms; rozdzielczość:
4096 x 4096; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, 8.1, 7, gwarancja
Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

P2719HC
Monitor Dell 27 USB-C
Zwiększ wydajność dzięki monitorowi
o przekątnej 27 cali wyposażonemu
w złącze USB-C.

P2719H
Monitor Dell 27
Zoptymalizuj swoje stanowisko pracy dzięki
wydajnemu monitorowi o przekątnej 27 cali
i cienkim profilu obudowy.

P2419HC
Monitor Dell 24 USB-C
Większa wydajność dzięki łączności: monitor
o przekątnej 23,8 cala ze złączem USB-C.

27 cali / 68,59 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
Złącze USB-C; DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście),
HDMI; 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port
USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

27 cali / 68,59 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0
(wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie;
z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

23,8 cala / 60,45 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
Złącze USB-C; DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście),
HDMI 1.4; 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port
USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka
z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją
ComfortView8, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka
z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją
ComfortView8, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka
z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją
ComfortView8, gwarancja Premium Panel Exchange

P2419H
Monitor Dell 24
Odzyskaj cenne miejsce na stanowisku
pracy dzięki cieńszej obudowie i mniejszej
podstawie monitora.

P2418D
Monitor Dell 24
Zobacz więcej szczegółów i zwiększ
wydajność dzięki obrazowi w rozdzielczości
QHD.

P2319H
Monitor Dell 23
Zmień sposób pracy: szeroki kąt widzenia
dzięki technologii IPS.

23,8 cala / 60,45 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0
(wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie;
z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

23,8 cala / 60,33 cm
QHD (2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 4 x USB 3.0
(2 z boku, 2 z tyłu)

23 cale / 58,42 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0
(wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie;
z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka
z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją
ComfortView8, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (115 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
1,77 razy więcej szczegółów niż w rozdzielczości Full
HD, ultracienka ramka z trzech stron, funkcja Dell
Easy Arrange, ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu
migotania, z funkcją ComfortView8, gwarancja Premium
Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka
z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją
ComfortView8, gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii P

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

P2219HC
Monitor Dell 22 USB-C
Odzyskaj cenne miejsce na stanowisku
pracy dzięki złączu USB-C oraz cieńszej niż
w poprzednim modelu obudowie i mniejszej
podstawie monitora.

P2219H
Monitor Dell 22
Zoptymalizuj pracę dzięki monitorowi
o przekątnej 22 cale i niewielkiej podstawie.

P2217
Monitor Dell 22
Lepsza jakość pracy: monitor zaprojektowany
z myślą o komforcie użytkownika.

21,5 cala / 54,61 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
Złącze USB-C; DisplayPort 1.2, DisplayPort (wyjście),
HDMI; 2 x port USB 3.0 (odbieranie; z boku); 2 x port
USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

21,5 cala / 54,61 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA; 1 x port USB 3.0
(wysyłanie; u dołu); 2 x port USB 3.0 (odbieranie;
z boku); 2 x port USB 2.0 (odbieranie; u dołu)

22 cale / 55,9 cm
1680 x 1050 at 60Hz
16:10
TN (Twisted Nematic)
LED
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 2 x USB 3.0 (z boku),
2 x port USB 2.0 (u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka
z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją
ComfortView8, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Cieńszy profil, mniejsza podstawa, ultracienka ramka
z trzech stron, łatwiejsze zarządzanie kablami, ekran
(z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania, z funkcją
ComfortView8, gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia,
obrót w poziomie
Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania
i z funkcją ComfortView8, gwarancja Premium Panel
Exchange

P2018H
Monitor Dell 20
Pełna regulacja, różne opcje połączeń.

P1917S
Monitor Dell 19
Wzrost wydajności pracy dzięki większemu
komfortowi użytkownika.

19,5 cala / 49,41 cm
HD+ (1600 x 900 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic)
LED
VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x USB 3.0 (2 z boku),
2 x port USB 2.0 (2 u dołu)

19 cali / 48 cm
SXGA (1280 x 1024 przy częstotliwości 60 Hz)
5:4
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, port USB 3.0 (wysyłanie), 2 x USB 3.0 (z boku),
2 x port USB 2.0 (u dołu)

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView8,
gwarancja Premium Panel Exchange

Regulacja wysokości (130 mm), regulacja nachylenia, obrót w poziomie
Ekran (z certyfikatem TÜV) bez efektu migotania i z funkcją ComfortView8,
gwarancja Premium Panel Exchange

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii E
Monitory Dell z serii E to ekonomiczne i niezawodne urządzenia, zawierające podstawowe funkcje zapewniające
produktywność użytkowników w trakcie realizacji codziennych zadań. To najmniejsze monitory w ofercie firmy Dell,
idealne do niewielkich pomieszczeń, z uproszczonymi opcjami łączności.
Monitory z serii E konstruowano z myślą o jak największej niezawodności. Spełniają rygorystyczne normy
jakościowe i wyróżniają się dużą efektywnością energetyczną, zgodnie z najważniejszymi standardami branżowymi.

E2418HN
Monitor Dell 24
Monitor o przekątnej 23,8 cala, zawierający
wszystkie niezbędne funkcje. Urządzenie
poddane rygorystycznym testom
niezawodności wyróżnia się szerokim kątem
widzenia.

E2417H
Monitor Dell 24
Niezbędne funkcje i ważne korzyści: monitor
o przekątnej 23,8 cala.

E2318H
Monitor Dell 23
Doskonała ostrość obrazu, wszystkie
podstawowe funkcje niezbędne do
produktywnej pracy na co dzień.

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji

23,8 cala / 60,47 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9

23,8 cala / 60,47 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9

23 cale / 58,42 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9

Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
VGA, HDMI

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2

IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2

Tylko regulacja nachylenia
Czas reakcji (od szarości do szarości): 5 ms w trybie
FAST; 8 ms w trybie NORMAL: ekran bez efektu
migotania z funkcją ComfortView. Technologia IPS
(szeroki kąt widzenia); możliwość zamocowania
w uchwycie VESA®

Tylko regulacja nachylenia
Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView8.
Technologia IPS (szeroki kąt widzenia); możliwość
zamocowania w uchwycie VESA®

Tylko regulacja nachylenia
Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView.
Technologia IPS (szeroki kąt widzenia); możliwość
zamocowania w uchwycie VESA®

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

E2219HN
Monitor Dell 22
Obraz w jakości Full HD, szeroki kąt widzenia, wysoka wydajność,
opcje oszczędzania energii.

E2218HN
Monitor Dell 22
Urządzenie poddane rygorystycznym testom pod kątem
niezawodności w codziennej pracy, konstrukcja przyjazna
dla środowiska.

21,5 cala / 54,61 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
IPS (In-Plane Switching), antyodblaskowa
LED
VGA, HDMI 1.4

21,5 cala / 54,61 cm
FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, HDMI 1.4

Tylko regulacja nachylenia
Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView, technologia IPS (szeroki kąt
widzenia), możliwość zamocowania w uchwycie VESA®

Tylko regulacja nachylenia
Ekran bez efektu migotania z funkcją ComfortView, możliwość
zamocowania w uchwycie VESA®

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Monitory Dell z serii E

E2216H
Monitor Dell 22
21,5-calowy monitor ze wszystkimi niezbędnymi w biurze funkcjami.
Wyraźny obraz w rozdzielczości Full HD, regulacja nachylenia.

E2016H
Monitor Dell 20
Obraz w jakości HD wyświetlany pod wieloma kątami, zgodność ze
standardem VESA, opcje regulacji nachylenia.

Przekątna ekranu

21,5 cala / 54,61 cm

19,5 cala / 49,41 cm

Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja

FHD (1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2
Dostępna wersja tylko z portem VGA: E2216HV

HD+ (1600 x 900 przy częstotliwości 60 Hz)
16:9
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2
Dostępna wersja tylko z portem VGA: E2016HV

Tylko regulacja nachylenia

Tylko regulacja nachylenia

Inne parametry

Możliwość zamocowania w uchwycie VESA®

Możliwość zamocowania w uchwycie VESA®

E1916H
Monitor Dell 19
Wyświetlaj aplikacje, arkusze kalkulacyjne i inne dokumenty na
18,5-calowym monitorze w rozdzielczości HD (1366 x 768).

E1715S
Monitor Dell 17
Niewielki monitor o proporcjach ekranu 5:4 mieści się w mniejszej
przestrzeni. Oferuje proste opcje połączeń i umożliwia regulację
nachylenia.

18,51 cala / 47,01 cm
1366 x 768 przy częstotliwości 60 Hz
16:9
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2
Dostępna wersja tylko z portem VGA: E1916HV

17 cali / 43,2 cm
SXGA (1280 x 1024 przy częstotliwości 60 Hz)
5:4
TN (Twisted Nematic), antyodblaskowa
LED
VGA, DisplayPort 1.2

Tylko regulacja nachylenia
Możliwość zamocowania w uchwycie VESA®

Tylko regulacja nachylenia
Wskaźnik zasilania LED, funkcja poprawy jakości obrazu (Image Enhance),
funkcja PowerNap

Przekątna ekranu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Typ panelu i powierzchnia
Technologia podświetlenia
Łączność
Porty USB: z tyłu/z boku
Konstrukcja
Regulacja
Inne parametry

Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.

Dell Display Manager
Oprogramowanie Dell Display Manager pozwala
zwiększyć efektywność realizacji codziennych
zadań dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi
do zarządzania. Umożliwiają one skuteczne
i proste administrowanie monitorem, poprawę
komfortu pracy użytkownika i bezproblemowe
wykonywanie wielu zadań.
Już dziś pobierz oprogramowanie Dell Display
Manager ze strony dell.com/support.

ZOPTYMALIZOWANA WYDA JNOŚĆ

NOWE SPOSOBY
REALIZACJI WIELU
ZADAŃ

Nawet 38 różnych układów: dzięki funkcji Easy Arrange, dostępnej
w oprogramowaniu Dell Display Manager, możesz zarządzać aplikacjami na ekranie
i umieścić je w wybranym szablonie, co znacznie ułatwia pracę nad wieloma
zadaniami.
Proste przejścia: możesz szybko przywrócić poprzednie okna aplikacji po
ponownym podłączeniu urządzenia dzięki funkcji automatycznego odtwarzania,
która pamięta poprzedni stan.

Pracuj najlepiej, jak potrafisz: oprogramowanie daje możliwość bezpośredniej
korekty jasności ekranu, kontrastu i rozdzielczości, co pozwoli Ci stworzyć
optymalne warunki do pracy.

OPTYMALNY
KOMFORT PRACY

Łatwa optymalizacja parametrów wyświetlania: tryb automatyczny
(Automode) pozwala łatwo skonfigurować wstępnie określone ustawienia monitora
w trakcie wykonywania różnych zadań.
Większa kontrola nad przestrzenią roboczą: w ramach opcji Display Matrix
Control za pomocą nowej funkcji można rozszerzyć przestrzeń roboczą do
16 monitorów.

Zarządzanie dostępnymi monitorami: dzięki wygenerowaniu raportu
z ewidencją monitorów, można oznaczyć urządzenia odpowiednimi
identyfikatorami i opisać ich parametry.

SKUTECZNE
ADMINISTROWANIE

Funkcja PowerNap: zarządzanie zużyciem energii za pomocą ustawień zasilania.

Ramiona i stojaki do monitorów Dell
Zorganizuj swoje stanowisko pracy i uzyskaj dodatkowe miejsce dzięki stojakom i ramionom do monitorów Dell.
Udogodnienia do zarządzania okablowaniem pozwalają zachować porządek na biurku. Monitor można zamocować
bez użycia śrub dzięki złączu Dell Quick Release.

Obsługiwane monitory
Orientacja
Nachylenie
Obrót w poziomie
Regulacja wysokości
Zarządzanie okablowaniem

Obsługiwane monitory
Orientacja
Nachylenie
Obrót w poziomie
Regulacja wysokości
Zarządzanie okablowaniem

Stojak na dwa monitory Dell MDS19

Ramię na jeden monitor Dell MSA14

Do monitorów o przekątnej maks. 27 cali
2,2-6,0 kg (4,9-13,2 funta)
Pozioma lub pionowa
od -5° do +24°
+ 15°, - 10°
13 cm (5,1 cala)
Klipsy do kabli i otwór w stojaku

Maks. 2,3-9,3 kg (5-20,5 funta)

Ramię na dwa monitory Dell MDA17

Ramię na jeden monitor Dell MSSA18

Do monitorów o przekątnej maks. 27 cali
2,2-5,7 kg (4,8-12,5 funta)
Pozioma lub pionowa
od -5° do +21°
180°
12,0 cm (4,7 cala)
Wbudowane w ramię prowadnice do kabli

Do monitorów o przekątnej maks. 27 cali
2,4-5,1 kg (5,3-11,2 funta)
Pozioma lub pionowa
od -25° do +41°
180°
21 cm (8,3 cala)
Wbudowane w ramię prowadnice do kabli

Pozioma lub pionowa
od -35° do +80°
360°
26,7 cm (10,5 cala)
Wbudowane w ramię prowadnice do kabli

Monitory Dell
Oferta innowacyjnych, wielokrotnie nagradzanych monitorów Dell obejmuje szeroką
gamę modeli odpowiadających różnym potrzebom i budżetom użytkowników.
Urządzenia wyróżniają się wyjątkową niezawodnością, a dzięki swoim funkcjom
pozwalają zwiększyć wydajność pracy. W ich konstrukcji uwzględniono
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.
Dostępność produktów może być różna w poszczególnych krajach.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dell.
* Na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących udziału w rynku w okresie od 2013 r. do I kwartału 2018 r.
** Monitory Dell zajmowały 1. miejsce w ogólnoświatowych rankingach przez pięć kolejnych lat (2013-2017)! Źródło: raport „IDC Quarterly PC Monitor Tracker” za I kwartał 2018 r.
*** Gwarancja Premium Panel Exchange: dostępna w przypadku monitorów Dell UltraSharp i monitorów z serii P. Jeśli na monitorze pojawi się choćby jeden wypalony piksel, w ramach tej usługi
nastąpi bezpłatna wymiana całego panelu (w okresie ograniczonej gwarancji).
† Badanie „Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs. Dual Monitors” („Monitory Dell: wydajność i zadowolenie użytkowników, monitory pojedyncze i podwójne”) przeprowadzone przez
SURL, Wichita State University, zlecone przez firmę Dell; październik 2015 r.
†† Zgodnie z definicją UHD Alliance (www.uhdalliance.org)
1 Źródło: Raport z badań dotyczących liderów innowacyjności, przeprowadzonych przez firmę Forrester na zlecenie firmy Dell, pt. „Elevate Employee Productivity By Choosing The Right Display
Monitors” („Zwiększenie wydajności pracowników dzięki wyborowi właściwych monitorów”), kwiecień 2018 r.
2 Źródło: Raport z badań przeprowadzonych przez IDC na zlecenie firmy Dell, pt. „The Future of Work and Reimagining Displays for the Industry 4.0 Era” („Przyszłość pracy i nowe wyświetlacze
w erze przemysłu 4.0”, sierpień 2018 r.
3 Źródło: Badania skutków ekonomicznych (Total Economic Impact™ Study) przeprowadzone przez firmę Forrester na zlecenie firmy Dell: „The Total Economic Impact™ Of Dell UltraSharp
Monitors: Productivity Gains, Talent Retention, And Operational Efficiency Enabled By Dell Monitors” („Skutki ekonomiczne stosowania monitorów UltraSharp firmy Dell: wzrost wydajności,
zatrzymanie wartościowych pracowników i zwiększenie wydajności operacyjnej”), lipiec 2018 r.
4 Do pobrania ze strony Dell.com/support
5 Zakup kolorymetru X-Rite i1Display Pro od firmy Dell jest możliwy w niektórych krajach. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dell, aby sprawdzić, czy kolorymetr jest dostępny także w Twoim
kraju. Urządzenie i1Display Pro jest dostępne również w sklepach internetowych firm X-Rite (USA) i Pantone, a także za pośrednictwem sieci partnerów handlowych firmy X-Rite.
6 Pakiet SDK firmy Dell umożliwia dostosowanie monitorów Dell UltraSharp do preferowanego przez klienta niestandardowego systemu, pozwalając w łatwy sposób zarządzać paletą barw
i układem wideo.
7 Opcja dostępna w przypadku niektórych monitorów Dell z serii E, P i U. Analizy wewnętrzne Dell, sierpień 2018 r. Faktyczny wskaźnik zmniejszenia emisji niebieskiego światła jest zależny od
modelu.
8 Certyfikat TÜV (ID0000051369 – brak migotania / ID0000051370 – niska emisja niebieskiego światła). Więcej informacji można znaleźć w serwisie www.tuv.com
9 Funkcja Windows Hello wymaga specjalistycznych urządzeń, np. czytnika odcisków palców, czujnika podczerwieni lub innych czujników biometrycznych.
© 2018 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
W niniejszym dokumencie mogły zostać użyte znaki towarowe i nazwy handlowe w celu wskazania podmiotów roszczących prawa do takich znaków i oraz nazw ich produktów.
Dell nie rości praw majątkowych do marek i nazw innych firm. Powielanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek postaci bez wyraźnego pisemnego zezwolenia firmy Dell jest
surowo zabronione. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie i związane z reprodukcją zdjęć.
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