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Zamów w firmie Dell EMC lub u jednego z naszych Partnerów. Wybór należy 
do Ciebie. Informacje na temat sposobów zakupu można znaleźć na stronie 47.

Przygotuj się na pracowity sezon dzięki naszym nowym funkcjom zabezpieczeń i doskonałym 
komputerom, takim jak stacja robocza Dell Precision 7820 Tower z procesorem Intel® Xeon® Platinum 

oraz notebook Latitude 5580 wyposażony w najlepszej konfiguracji w procesor Intel® Core™ i7.

PRZYGOTUJ  S IĘ  DO PRACY 

15,6” (39,6 cm)

DELL THREAT DEFENSE I MOZYPRO.  
Powstrzymaj szkodliwe oprogramowanie, zanim wpłynie na Twoją firmę, i zadbaj o 
bezpieczeństwo, tworząc kopie zapasowe najważniejszych danych. Patrz str. 22.

DELL FINANCIAL SERVICES 
Usługi działu Dell Financial Services zapewniają swobodę wdrażania odpowiednich 
rozwiązań w dogodnym czasie.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem Dell.com/dfs_pl lub na str. 42

Intel Inside®.  
Większa produktywnosć, 

gdziekolwiek jesteś.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Przygotuj się na nadchodzącą gorączkę — zadbaj o efektywne działanie firmy. 

Najnowsze serwery, komputery stacjonarne i notebooki Dell EMC to wydajne, 

bezpieczne systemy, które sprostają wszelkim wymaganiom.

N O W O R O C Z N A  G O R Ą C Z K A  ?

A

C

B

A. Serwer Dell EMC PowerEdge T440 w obudowie typu tower†. 
Obsługa zróżnicowanych obciążeń roboczych w biurze dzięki 
elastycznej wydajności, pojemności i bezproblemowej infrastrukturze.

B. Latitude 5580. Notebook z ekranem 15,6” z najlepszymi w swojej 
klasie funkcjami zabezpieczeń i elastycznymi opcjami dokowania.

C. OptiPlex 3050 w obudowie typu SFF. Podstawowy komputer 
stacjonarny dla firm oferujący najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia 
i funkcje zarządzania w kompaktowej obudowie.

D. Monitor Dell UltraSharp 27 4K HDR10 — UP2718Q. Obrazy  
realne i surrealistyczne, wyróżniające się udoskonaloną kolorystyką  
i niesamowitymi szczegółami — na monitorze 4K HDR10 o przekątnej 
27” z technologią PremierColor.

D

†  Urządzenie przeszło testy potwierdzające zgodność ze standardami FCC Class A i jest 
przeznaczone tylko do środowisk komercyjnych, przemysłowych i biznesowych.

SPIS TREŚCI

 2 Notebooki i urządzenia 2w1

14  Komputery stacjonarne 

22 Terminale

23  Zabezpieczenia

26 Monitory i projektory

28 Akcesoria

32 Serwery

34 Urządzenia sieciowe

36 Pamięć masowa

40  Rozwiązania firmy  
Dell EMC dla biznesu

42 Dział Dell Financial Services

44 Usługi ProSupport

47 Jak kupować
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27” (68,5 cm)
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O B S Ł U G A  R Z E C Z Y W I S T O Ś C I 
W I R T U A L N E J

15,6” (39,6 cm)

15,6” (39,6 cm)

15,6” (39,6 cm)

17,3” (43,9 cm)

31,5” (80,1 cm)

E

Stacje robocze Dell Precision od 20 lat spełniają oczekiwania twórców i projektantów. Nowe, 

imponująco wydajne mobilne stacje robocze Dell Precision są wyposażone w najnowsze procesory 

Intel® Core™ oraz Intel® Xeon® i profesjonalne karty graficzne nowej generacji, dzięki czemu oferują 

najwyższą wydajność, mobilność i długi czas pracy baterii. Najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia 

urządzeń końcowych, takie jak pełne szyfrowanie, zaawansowane uwierzytelnianie  

i doskonała ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — wszystko z jednego źródła.

P O KO N A J  S W O J E 
O G R A N I C Z E N I A

A. Dell Precision 3520. Przystępna 
cenowo mobilna stacja robocza z 
ekranem 15” i rozszerzonym zestawem 
funkcji do najbardziej wymagających 
zastosowań.

B. Dell Precision 5520. Oszałamiająca 
mobilna stacja robocza z ekranem 15” — 
doskonała wydajność w pięknej, lekkiej 
obudowie.

C. Dell Precision 7520. Niesamowicie 
wydajna mobilna stacja robocza firmy 
Dell z ekranem 15” oraz procesorami 
Intel® i kartami graficznymi nowej 
generacji.
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D. Dell Precision 7720. Najwydajniejsza 
mobilna stacja robocza Dell z ekranem 
17”, procesorami Intel® i kartami 
graficznymi nowej generacji.

Stacja robocza Dell Precision 7720 jest 
zoptymalizowana pod kątem wszystkich 

profesjonalnych aplikacji ISV, a także 
tworzenia treści. Jest tak wydajna, że 

poradzi sobie ze skomplikowanymi zadaniami 
z kategorii projektów w realistycznej 

rzeczywistości wirtualnej (VR).

F. Monitor Dell UltraSharp 32 
UP3216Q o rozdzielczości Ultra 
HD 4K z technologią PremierColor. 
Technologia PremierColor i 
rozdzielczość Ultra HD 4K zapewniają 
idealny obraz i precyzyjne odwzorowanie 
kolorów odpowiadające na potrzeby 
projektów wymagających największej 
szczegółowości.

E. Zestaw z bezprzewodową 
klawiaturą i myszą Dell Premier KM717. 
Zyskaj niesamowitą wydajność dzięki 
najnowocześniejszej bezprzewodowej 
klawiaturze i myszy.
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PROAKTYWNE WSPARCIE 
TECHNICZNE.

Usługa Dell ProSupport to źródło 
całodobowej pomocy technicznej 
w zakresie komputerów, tabletów i 
oprogramowania, świadczonej przez 
regionalnych specjalistów ds. usług 
ProSupport, którzy szybko i sprawnie 
rozwiązują problemy IT.

Odwiedź stronę  
Dell.pl/ProSupport

15,6” (39,6 cm)

13,3” (33,7 cm)

13,3” (33,7 cm)

PROMOCJA DZIAŁU DELL 
FINANCIAL SERVICES
Odkryj naszą ofertę promocyjną Fair 
Market Value Lease: zmodernizuj 
środowisko IT przy najniższym 
miesięcznym koszcie finansowania 
sprzętu. 

Odwiedź stronę  
Dell.com/dfs_pl

N A J L E P S Z E  R OZ W I Ą Z A N I A
Notebooki XPS zaprojektowano tak, aby był y najlepsze.

A. XPS 13 2w1.  
Najsmuklejszy 13-calowy notebook 2w1 
firmy Dell z praktycznie bezramkowym 
wyświetlaczem InfinityEdge.

B. XPS 13.  
Najsmuklejszy notebook 13” firmy Dell z 
pierwszym praktycznie bezramkowym 
wyświetlaczem InfinityEdge — 
niesamowity wygląd i możliwości.

C. XPS 15.  
Najwydajniejszy XPS — najsmuklejszy 
notebook firmy Dell z praktycznie 
bezramkowym wyświetlaczem 
InfinityEdge o przekątnej 15,6”.

D. Stacja dokująca Dell Thunderbolt™ 
Dock TB16 240 W. 
Umożliwia szybkie podłączenie 
komputera do jednego źródła danych i 
zasilania. Oferuje znakomitą wydajność 
wyświetlania i szybką transmisję danych.

E. Mysz bezprzewodowa Dell Premier 
WM527. 
Stylowe urządzenie zaprojektowane 
z myślą o wysokim komforcie 
użytkowania. Zapewnia nieprzerwaną 
łączność dzięki technologii Dell 
Universal Pairing i Bluetooth 4.0. Działa 
na praktycznie każdej powierzchni.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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A. Latitude 7480 
14-calowy notebook biznesowy 
zapewniający najwyższej klasy 
zabezpieczenia, niezawodność  
i funkcje zarządzania.

B. Latitude 7380. 
Najsmuklejszy i najlżejszy 13-calowy 
notebook biznesowy firmy Dell.  
Najwyższej klasy zabezpieczenia, 
niezawodność i funkcje zarządzania.

C. Latitude 5480.  
14-calowy notebook zaprojektowany 
z myślą o bezpieczeństwie i łatwym 
zarządzaniu. Posiada uniwersalną 
konstrukcję i wszystkie niezbędne 
funkcje biznesowe. 

D. Latitude 12 2w1 z serii 5000.  
Notebook typu 2w1 z ekranem 12” 
zaprojektowany do codziennej pracy. 
Długie działanie na zasilaniu bateryjnym 
oraz cztery elastyczne tryby pracy 
gwarantują wyższą produktywność  
w biurze oraz w podróży.

E. Latitude 12 2w1 z serii 7000.  
Urządzenie 2w1 z ekranem o przekątnej 
12,5” to wydajność notebooka, 
elastyczność tabletu, najwyższej jakości 
materiały i akcesoria dla mobilnych 
specjalistów.

A

B

Mniejsza masa i wymiary, d ł uższy czas pracy bateri i  na jednym 

ładowaniu oraz więcej opcji dokowania. To tylko niektóre cechy naszych 

najbezpieczniejsze notebooków z seri i  Latitude.

N A S Z A  O D P O W I E DŹ  N A 
T W O J E  O C Z E K I WA N I A

14” (35,6 cm)

12,3” (30,5 cm)

12,3” (31,2 cm)

13” (33,8 cm)
14” (35,6 cm)

E

D

Seria Dell Latitude 7000: najbezpieczniejsze systemy 

2w1 na świecie. Czo łowe w branży rozwiązania 

z zakresu bezpieczeństwa urządzeń końcowych, 

takie jak: najnowocześniejsze szyfrowanie, 

uwierzytelnianie i ochrona przed z łośl iwym 

oprogramowaniem.

C
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CAŁODOBOWA USŁUGA 
DELL PROSUPPORT.

Usługa Dell ProSupport to źródło 
całodobowej pomocy technicznej 
w zakresie komputerów, tabletów i 
oprogramowania, świadczonej przez 
regionalnych specjalistów ds. usług 
ProSupport, którzy szybko i sprawnie 
rozwiązują problemy IT.  

Odwiedź stronę  
Dell.pl/ProSupport

DELL FINANCIAL SERVICES
Zrealizuj swoje ambicje mimo ograniczeń 
budżetowych. Mamy dla Ciebie ofertę 
finansowania! Poznaj promocyjne usługi 
finansowe firmy Dell EMC:

Dell.com/dfs_pl

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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A. Latitude 14 Rugged.  
Notebook z ekranem 14” odporny 
na wstrząsy, upadki i wibracje. 
Doskonale radzi sobie w ekstremalnych 
temperaturach. 

B. Tablet Latitude 12 Rugged.  
Tablet z ekranem 12” spełnia wojskowe 
standardy wytrzymałości. Wykonany 
został z materiałów pochłaniających 
wstrząsy.

C. Tablet Latitude 12 Rugged Extreme.  
Tablet z ekranem o przekątnej 11,6” 
waży zaledwie 1,28 kg i radzi sobie w 
najtrudniejszych warunkach. 

D. Ładowarka Dell Power Companion 
(18 000 mAh) — PW7015L.  
Zabierz ze sobą dodatkową energię,  
aby dłużej pracować. Ładowarka zasila 
wybrane notebooki, smartfony, tablety 
oraz inne urządzenia USB.

E. Stereofoniczny zestaw 
słuchawkowy Dell Professional UC350 
zoptymalizowany pod kątem programu 
Skype for Business. 
Zestaw słuchawkowy USB obsługuje 
wygodne połączenie typu „plug and play” 
i jest zgodny z popularnymi programami 
biurowymi do komunikacji.

A

B

C

Nowe komputery z serii  Dell Latitude Rugged przeszł y testy w najbardziej 

ekstremalnych warunkach. Sprostają Twoim wyzwaniom w bezkompromisowy 

sposób.

Szczelna klawiatura z podświetleniem RGB, czytelny w świetle słonecznym antyodblaskowy 
wyświetlacz i obsługa dotykowa nawet w rękawiczkach. Dell Latitude Rugged to urządzenia, 
które dotrzymają Ci kroku i pozwolą na pracę w każdych warunkach. Dodatkowe możliwości 

zapewniają stacje dokujące do biur, sprawdzone w testach wytrzymałościowych stacje dokujące do 
samochodów oraz kamery internetowe z osłonami chroniącymi prywatność.

P O R A Ż K A  N I E 
W C H O DZ I  W  G R Ę

14” (35,6 cm)

11,6” (29,5 cm)

11,6” (29,5 cm)

Klawiatura jest 
sprzedawana oddzielnie.

PROAKTYWNE WSPARCIE 
TECHNICZNE.  
Usługi ProSupport zapewniają 
całodobową aktywną, 
zautomatyzowaną pomoc techniczną 
i serwis na miejscu u Klienta. Dzięki 
naszemu zespołowi zaoszczędzisz 
cenny czas pracy.  

Odwiedź stronę  
Dell.pl/ProSupport

PROMOCJA DZIAŁU DELL 
FINANCIAL SERVICES
Odkryj naszą ofertę ofertę promocyjną 
Fair Market Value Lease: zmodernizuj 
środowisko IT przy najniższym 
miesięcznym koszcie finansowania 
sprzętu. 

Odwiedź stronę  
Dell.com/dfs_pl

D

E

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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PROAKTYWNE  
WSPARCIE TECHNICZNE.

Usługa Dell ProSupport to źródło 
całodobowej pomocy technicznej 
w zakresie komputerów, tabletów i 
oprogramowania, świadczonej przez 
regionalnych specjalistów ds. usług 
ProSupport, którzy szybko i sprawnie 
rozwiązują problemy IT.
Odwiedź stronę  
Dell.pl/ProSupport

15,6” (39,6 cm)

PROMOCJA DZIAŁU DELL 
FINANCIAL SERVICES
Odkryj naszą ofertę promocyjną Fair 
Market Value Lease: zmodernizuj 
środowisko IT przy najniższym 
miesięcznym koszcie finansowania 
sprzętu. 

Odwiedź stronę 
Dell.com/dfs_pl

D O PA S O WA N Y  D O  P R A C Y  W 
D O B R Y M  S T Y LU

Poznaj notebooka Vostro 15 z serii 5000 oferującego możliwość 

intensywnej pracy dzięki szybkim i wydajnym procesorom Intel® Core™.

Wydajność i oszczędność
Możesz szybko i wygodnie pracować 
przez cały dzień. Najnowszy procesor Intel® 
Core™ o ultraniskim napięciu oferuje wysoką 
wydajność i oszczędność energii.

Optymalny obraz dzięki powłoce 
przeciwodblaskowej 
Ekran o przekątnej 39,6 cm (15,6”) z powłoką 
przeciwodblaskową, dostępny również w wersji 
o rozdzielczości Full HD, zapewnia doskonały 
obraz i możliwość wygodnej pracy w każdych 
warunkach.

Miejsce na rozwój 
Z dyskiem twardym o pojemności 500 GB nie 
musisz się martwić, że zabraknie Ci miejsca  
na prezentacje, dokumenty i multimedia.

Vostro 15 z serii 5000
Notebook z ekranem o przekątnej 
39,6 cm (15,6”), wydajnymi 
procesorami i klawiaturą 
numeryczną to wysokiej jakości 
rozwiązanie dla specjalistów.

Zalecane akcesoria przetestowane pod 
kątem współdziałania z notebookami.

AKCESORIA

Mysz bezprzewodowa Dell WM326
Możesz ograniczyć ilość kabli 
oraz dłużej pracować i grać dzięki 
wygodnej konstrukcji i baterii 
wystarczającej na długo.

Dostępność produktów w 
poszczególnych krajach może się różnić.

Obrazy ekranów są symulacjami i mogą 
ulec zmianie. Aplikacje są sprzedawane 
oddzielnie, a ich dostępność może być 
różna.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/services/support-services-prosupport?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Komputer stacjonarny Vostro 3268  
w obudowie SFF  
Niezawodny, niewielki komputer 
stacjonarny, który doskonale dopasuje 
się do biura i firmy.

Komputery stacjonarne Vostro zosta ł y zaprojektowane z myślą o sprawniejszej 

pracy — są wyposażone w najnowsze procesory Intel®, dyski twarde o 

pojemności do 2 TB oraz wiele gniazd rozszerzeń. Opcjonalnie mogą zawierać 

oddzielną kartę graficzną z 2 GB pamięci. Oto niezawodna technologia, która 

pozwala wydajnie i szybko pracować.

KO M PA K TO W E  I  B O G AT E 
W  F U N KC J E .

Monitor dotykowy Dell P2418HT 
Najlepszy na świecie monitor dotykowy 
z ekranem o przekątnej 23,8 cala 
umożliwia wydajną, a jednocześnie 
komfortową pracę. Wyposażony w 
przegubową podstawę i ekran dotykowy 
z powłoką przeciwodblaskową.

System głośników 2.0 Dell AE215.  
Dźwięk wysokiej jakości w prawie 
dowolnej konfiguracji komputerowej.

Zalecane akcesoria przetestowane pod 
kątem współdziałania z komputerem 
stacjonarnym Vostro.

AKCESORIA

Dostępność produktów w 
poszczególnych krajach może się różnić.

Obrazy ekranów są symulacjami i mogą 
ulec zmianie. Aplikacje są sprzedawane 
oddzielnie, dostępność może być różna.

DOBRZE JEST  
BYĆ BEZPIECZNYM
Usługa ochrony przed przypadkowym 
uszkodzeniem oferowana przez firmę 
Dell upraszcza naprawę urządzeń 
uszkodzonych z powodu upuszczenia, 
zalania lub przepięć.

Odwiedź stronę  
Dell.pl/accidentaldamage

23,8” (60,5 cm)

23,8” (60,5 cm)

Komputer stacjonarny  
Vostro 3668 Mini Tower
Skalowalność. Wydajność. 
Niezawodność. Oto komputer 
stacjonarny dla małych firm.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/services/support-services-accidental-damage
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OBSŁUGA RZECZYWISTOŚCI 
WIRTUALNEJ. Stacje robocze Dell z obsługą 

rzeczywistości wirtualnej (VR) są zoptymalizowane 

pod kątem tworzenia treści i obsługi złożonych 

przepływów pracy. Pozwolą Ci  

zająć się tworzeniem wciągającej 

rzeczywistości wirtualnej.

D

B

C

A

E

A. Nowa stacja robocza Dell Precision 5720 
All-in-One. Komputer All-In-One z ekranem 27” 
oraz procesorami Intel® Core™ lub Intel® Xeon®, 
profesjonalnymi kartami graficznymi i programem 
Dell Precision Optimizer.

B. Nowy tablet Dell Canvas. 27-calowy 
interaktywny obszar roboczy, który pozwala 
w naturalny sposób tworzyć treści cyfrowe. 
Wyposażony w precyzyjne piórko i totem.

C. Nowa stacja robocza Dell Precision 7820. 
Dwuprocesorowa stacja robocza typu tower 
— idealna do przetwarzania grafiki lub obsługi 
wymagających aplikacji.

D. Dell Precision Tower z serii 5000 (5820) 
Stacja robocza Dell Precision 5820 oferuje wysoką 
wydajność obsługi najbardziej wymagających 
aplikacji dzięki najnowszym procesorom Intel® Xeon®. 
Dysponuje nawet 256 GB szybszej pamięci 2666 
MHz z możliwością rozbudowy.

E. Dell Precision Tower z serii 3000 (3420).  
Stacja robocza w obudowie typu tower łącząca 
kompaktowe rozmiary i możliwości rozbudowy.  
Istnieje możliwość podłączenia do dwóch kart 
graficznych i czterech dysków twardych.

Z A N U R Z  S I Ę  W 
S W O J E J  PA S J I

Rozwijaj działalność w optymalny sposób dzięki stacjom roboczym  

Dell Precision z pełnymi możliwościami rozbudowy i dostosowywania.  

Modele z serii 5000 i 7000 w obudowach typu tower oraz nowa stacja robocza 

Dell Precision 5720 All-in-One są gotowe również do obsługi technologii VR.

27” (68,6 cm)

27” (68,6 cm)
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Oto najbardziej elastyczna rodzina komputerów stacjonarnych Dell. Systemy 

stacjonarne OptiPlex dostępne są w wielu rozmiarach i doskonale pasują 

do każdego środowiska. Dzięki lepszym zabezpieczeniom i obs łudze 

dodatkowych stają się idealnym narzędziem do  pracy.

J E D N A  R O DZ I N A 
D L A  W S Z Y S T K I C H

A. OptiPlex 3050 Tower. Komputer 
stacjonarny z możliwością rozbudowy, 
który zapewnia wszystkie niezbędne 
funkcje i biznesową uniwersalność. 

B. OptiPlex 5250 All-In-One. 
Wyposażony w pełny zestaw funkcji 
komputer stacjonarny All-in-One 
z ekranem 21,5” dla firm oferujący 
zaawansowane funkcje zarządzania  
i bezpieczeństwa. 

C. OptiPlex 7050 Micro.  
Niewielki komputer stacjonarny 
dla firm z opcjonalnymi funkcjami 
zarządzania Intel® vPro™ i elastycznymi 
możliwościami montażu. Monitor, osłona 
na kable i podstawka Micro All-in-One 
są sprzedawane oddzielnie. 

D. OptiPlex 3050  
w obudowie typu SFF.  
Podstawowy komputer stacjonarny dla 
firm oferujący najlepsze w swojej klasie 
zabezpieczenia i funkcje zarządzania  
w kompaktowej obudowie.

D

C

B

Monitor i stojak all-in-one do komputera Dell 
Micro MFS18 są sprzedawane oddzielnie.

23,8” (60,5 cm)

21,5” (54,6 cm)

21,5” (54,6 cm)

Monitor Dell P2417H

Monitor Dell P2217H

KOMPLETNA POMOC TECHNICZNA.  
Usługa Dell ProSupport Plus obejmuje 
opcje proaktywnej i prewencyjnej 
konserwacji, priorytetowy dostęp  
do specjalistów i szybkie naprawy,  
dzięki czemu zawsze możesz skorzystać 
z pomocy.

Odwiedź witrynę  
Dell.pl/ProSupportPlus

Dell OptiPlex: oferta najbezpieczniejszych w historii komputerów stacjonarnych dla użytkowników 
biznesowych i komercyjnych. Komputery te posiadają najlepsze  w swojej klasie zabezpieczenia 
urządzeń końcowych, takie jak pełne szyfrowanie, zaawansowane uwierzytelnianie i doskonała 
ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — wszystko z jednego źródła.

A

DELL FINANCIAL SERVICES
Zrealizuj swoje ambicje mimo ograniczeń 
budżetowych. Mamy dla Ciebie ofertę 
finansowania! Poznaj promocyjne usługi 
finansowe firmy Dell EMC:

Dell.com/dfs_pl

K
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M

PUTERY DLA F
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B

EZPIECZNIEJS
Z

E

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/campaigns/prosupport-plus?c=pl&l=pl&s=bsd&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Doskonałe po łączenie biznesu i przyjemności. Wybierz komputer XPS 27  

All-in-One z procesorem Intel® Core™ i7 siódmej generacji, doskonał ym 

dźwiękiem i zachwycającym wyświetlaczem 4K UHD. Zdecyduj się na XPS  

w obudowie typu tower — niesamowicie szybki, bardzo pojemny sprzęt o dużych 

możliwościach rozbudowy.

Dodaj monitor Dell UltraSharp 25 U2518D.

Produkty na ilustracjach mają opcjonalne 
funkcje obsługi dotykowej.

S T W O R ZO N Y  Z  M Y Ś L Ą  O 
B I Z N E S I E

A. XPS 27 All-in-One.  
27-calowy komputer all-in-one z 
wyświetlaczem 4K Ultra HD i najlepszym 
dźwiękiem w swojej klasie.

B. XPS Tower.  
Niesamowicie wydajny komputer 
stacjonarny zaprojektowany z myślą 
o rozbudowie. Dostęp do wnętrza nie 
wymaga użycia narzędzi, co ułatwia 
rozbudowę.

C. Bezprzewodowa klawiatura i mysz 
Dell KM714. 
Zestaw z bezprzewodową klawiaturą 
i myszą firmy Dell umożliwia wydajną 
pracę bez nowoczesny wygląd i większy 
porządek na biurku.

D. Adapter Dell — USB Type-C na 
HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0. 
Podłącz komputer XPS do wielu 
urządzeń — monitorów, drukarek, 
projektorów i Ethernetu — za pomocą 
jednego niewielkiego adaptera.

DELL PRO SUPPORT PLUS. Nasi 
wykwalifikowani eksperci regionalni 
zajmą się problemami z komputerami, 
tabletami i oprogramowaniem. Ty 
możesz się skoncentrować na biznesie.

Odwiedź stronę  
Dell.pl/ProSupportPlus

A

B

C

D

Piękno w biznesie. Na tym monitorze 4K 
Twoje pomysły będą wyglądać jak żywe.

25” (63.4 cm)

27” (69 cm)

DELL FINANCIAL SERVICES
Zrealizuj swoje ambicje mimo ograniczeń 
budżetowych. Mamy dla Ciebie ofertę 
finansowania! Odkryj promocje Dell EMC 
Financial na stronie.

Dell.com/dfs_pl

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/campaigns/prosupport-plus?c=pl&l=pl&s=bsd&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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ZAPOBIEGAJ ZAGROŻENIOM:  
DELL THREAT DEFENSE I MOZYPRO

Terminale mobilne Latitude
Wszystkie funkcje zabezpieczeń i 
zarządzanie typowe dla terminali 
w wydajnej, mobilnej konstrukcji.

Seria Wyse 7000
Efektywne terminale z 
najnowszymi, szybkimi 
procesorami, kartami graficznymi i 
rozwiązaniami multimedialnymi.

Seria Wyse 5000
Wydajne terminale z 
czterordzeniowymi procesorami 
zapewniają bezpieczny i łatwy w 
zarządzaniu dostęp do środowisk 
komputerów wirtualnych.

Seria Wyse 3000
Łatwe w obsłudze terminale
klienckie do ekonomicznej
obsługi dostępu do komputerów
wirtualnych.

Powstrzymaj szkodliwe oprogramowanie, zanim

wpłynie na Twoją firmę. Zadbaj o bezpieczne kopie 
zapasowe najważniejszych danych.

n  Prewencyjne powstrzymywanie 99% złośliwych 
programów wykonywalnych*

n  Blokowanie zagrożeń nawet bez  
połączenia z Internetem

n  Unikanie przerw w działalności dzięki 60-dniowym 
kopiom zapasowym w chmurze i przywracaniu 
systemów z dowolnych urządzeń bez utraty danych

n  Łatwe wdrażanie i zarządzanie przy  
niewielkim obciążeniu 

n  Pakiet obejmuje usługę Dell ProSupport  
w zakresie oprogramowania**

Więcej informacji >

**Całodobowa pomoc techniczna jest częścią wszystkich 
rozwiązań firmy Dell w zakresie oprogramowania.  

*Na podstawie testów wewnętrznych firmy Dell z czerwca 2016 r.

5 POWODÓW, DLA 
KTÓRYCH WARTO 

ROZWAŻYĆ WIRTUALIZACJĘ 
KOMPUTERÓW

1.
Maksymalne bezpieczeństwo danych

2.
Niższe koszty wdrażania  

i obsługi komputerów

3.
Scentralizowane i uproszczone 

zarządzanie komputerami

4.
Wyższa produktywność 

użytkowników dzięki ciągłemu 
dostępowi do danych

5.
Bezpieczny dostęp użytkowników 

do systemu z każdego  
urządzenia i miejsca

D L A  C I EB I E  N A JWA ŻN I E J SZ A  J EST 
T WO JA  F I R M A .  D L A  N A S  N A JWA ŻN I E J SZE 

J EST  T WO J E  B E ZP I E CZEŃ ST WO.

Poznaj urządzenia marki Wyse — terminale i rozwiązania firmy Dell 

zapewniające pe łną wirtualizację

Szybko i niedrogo wprowadź prostszą infrastrukturę IT. Nieważne, na jakim etapie wirtualizacji jest Twoja 
firma i jakie preferuje platformy — nasze kompleksowe rozwiązania z dziedziny komputerów klienckich 
w chmurze zapewniają pełne możliwości konfiguracji, skuteczniejsze zabezpieczenia, szybkość i bogate 
funkcje zarządzania na platformach Citrix®, Microsoft® i VMware®. Zapewniamy również pełne wsparcie 

techniczne z jednego źródła.

B E Z P I E C Z N E  I  W Y D A J N E 
KO M P U T E R Y  S TA C J O N A R N E

http://mozy.ie/#slide-9
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A. Zaawansowany projektor Dell 7760. 
Wydajny, jasny projektor z technologią 
laserową bez lampy. Stworzony  
z myślą o prezentacjach w średnich  
i dużych salach. 

B. Projektor interaktywny Dell 
S560T. Skup uwagę publiczności 
dzięki interaktywnym prezentacjom 
w rozdzielczości Full HD z obsługą 
wielodotykową, które znakomicie 
usprawniają współpracę grupową. 

C. Zyskaj uwagę publiczności 
dzięki interaktywnemu monitorowi 
dotykowemu 4K Dell 86 lub 55 
(C5518QT/C8618QT) — wyświetlacz 
dotykowy o przekątnej 86” lub 
55” i rozdzielczości 4K prezentuje 
niesamowity obraz i. Został 
zaprojektowany specjalnie z myślą o 
płynnej współpracy.

D. Monitor do sali konferencyjnej Dell 
55 C5517H. 55 cali doskonałości — 
monitor, który idealnie sprawdza się  
w niewielkich salach konferencyjnych.

D

OPTYMALNA WSPÓŁPRACA
Duże wyświetlacze firmy Dell do sal konferencyjnych oferują nowy 

poziom wspó łpracy. Kreuj nową cyfrową rzeczywistość dzięki monitorom 

i projektorom firmy Dell zapewniającym wyraźny i ostry obraz o 

przekątnej nawet do 300’’.

C 54,6” (139,7 cm) i 85,6” (217,4 cm)

BA

Marka monitorów 
numer 1 na świecie*

Nr 1

54,6” (138,7 cm)
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**Standard HDR firmy Dell został opracowany z myślą o użytkownikach komputerów. Obsługuje specyfikacje, które różnią się od 
istniejących telewizyjnych standardów HDR. Aby uzyskać dodatkowe informacje, dokładnie zapoznaj się z danymi technicznymi.

Zanurz się w panoramicznych wrażeniach dzięki najnowszym zakrzywionym 

monitorom firmy Dell. Szybko opanujesz każdy projekt dzięki wyświetlaczowi 

najwyższej klasy, obs łudze wielu zadań i szerszemu polu widzenia. To tylko jeden 

ze sposobów utrzymania przewagi nad konkurencją.

M A K S Y M A L N A 
P R O D U K T Y W N O Ś Ć

A. Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp 38 U3818DW.  
Zanurz się w niezwykłe wrażenia podczas pracy i rozrywki 
dzięki zakrzywionemu monitorowi z technologią Dell HDR**.

B. Monitor Dell UltraSharp 24 U2417H.  
Monitor Dell UltraSharp 24 umożliwia wyświetlanie obrazu 
prawie do krawędzi monitora, dzięki czemu pozwala uzyskać 
niemal nierozdzielony obraz z kilku monitorów, a do tego 
wyróżnia się wyjątkowo dokładnym odwzorowaniem kolorów.

C. Ramię na dwa monitory Dell MDA17.  
Ramię MDA17 umożliwia zawieszenie dwóch monitorów. 
Elegancka, nowoczesna konstrukcja poprawia estetykę miejsca 
pracy i umożliwia wygodne wyświetlanie na dwóch monitorach. 

D. Stacja dokująca Dell Universal Dock D6000.  
Za pomocą jednego kabla możesz podłączyć do notebooka 
nawet trzy dodatkowe monitory, różne urządzenia 
zewnętrzne i Internet.

E. Monitor Dell UltraSharp 32 UP3216Q o rozdzielczości 
Ultra HD 4K z technologią PremierColor. Doskonała paleta 
barw PremierColor i ostry obraz Ultra HD 4K dopasowane 
do potrzeb projektów, które wymagają precyzyjnej obsługi 
kolorów.

E

C

D

B

A

Monitory firmy Dell od 
czterech lat są uznawane 

za numer 1 na świecie*.

Stacje dokujące Dell. Zwiększ możliwości notebooka 
lub tabletu dzięki stacjom dokującym Dell zaprojektowanym 
z myślą o szybkiej, łatwej obsłudze wyświetlaczy, klawiatur, 
myszy, sieci, drukarek i innych akcesoriów.

Monitor i podstawa są sprzedawane oddzielnie.

37,5” (95,3 cm)

23,8” (60,5 cm)

31,5” (80,1 cm)

Nr 1
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A. Mysz optyczna Dell MS116. Wyposażona 
w czujnik optyczny LED i funkcję łączności 
przewodowej zapewnia najwyższą wydajność 
dzień po dniu.

B. Aktywne piórka Dell PN556W i PN557W. 
Doskonałe rozwiązania do rysowania, pisania 
notatek i obsługi systemu Windows 10 na 
tablecie lub notebooku 2w1 firmy Dell.

C. Adapter złącza USB Type-C do HDMI/VGA/
Ethernet/USB 3.0 Dell DA200. Możesz podłączyć 
notebooka do różnych urządzeń — projektorów, 
telewizorów, wyświetlaczy i sieci Ethernet — za 
pomocą jednego klucza sprzętowego.

D. Stacja dokująca Dell Universal Dock D6000. 
Za pomocą jednego kabla możesz podłączyć 
do notebooka nawet trzy dodatkowe monitory, 
różne urządzenia zewnętrzne i Internet.

E. Hybrydowy zasilacz Dell PH45W17-CA 
z przenośną ładowarką USB-C. Elastyczna 
konstrukcja 2w1 pozwala nosić tylko zasilacz lub 
przenośną ładowarkę, albo oba urządzenia razem.

F. Dell UltraSharp 27 U2718Q Pierwszy monitor 
Dell 27” o rozdzielczości 4K z technologiami 
InfinityEdge i Dell HDR. Praktycznie bezramkowy 
ekran pokazuje zawartość w oszałamiających 
kolorach i z wyjątkową szczegółowością.

G. Stacja dokująca USB 3.0 z dwoma wyjściami 
wideo Dell D1000. Korzystaj z łatwością z 
uniwersalnej łączności dzięki stacji dokującej USB 
3.0 firmy Dell z dwoma wyjściami wideo.

H. Stacja dokująca Dell Dock WD15. 
Niezawodne połączenie notebooka Latitude 12 
nawet z dwoma wyświetlaczami FHD i innymi 
niezbędnymi akcesoriami.

I. System głośników 2.1 Dell AE415.  
Dźwięk doskonałej jakości w niemal dowolnej 
konfiguracji komputerowej.

J. Płaski napęd optyczny USB DVD+/-RW  
Dell DW316. Rozwiązanie typu Plug and Play  
do nagrywania i odtwarzania dysków optycznych 
podłączane przez port USB.

J E S ZC Z E  Ł AT W I E J S Z A 

P R A C A ,  W  D O W O L N Y M 

M I E J S C U
Zyskaj mobilność. Utrzymaj wysoką wydajność w drodze 

dzięki akcesoriom firmy Dell do urządzeń przenośnych. 

Pe łna oferta akcesoriów umożliwia łatwe podłączanie 

i przenoszenie systemu firmy Dell oraz udostępnianie 

danych w dowolnym miejscu.

F

G

H

J

I

27” (68,5 cm)

Dostępność produktów w 
poszczególnych krajach może się różnić.

A

B

C

D

E



POZNAJ SERWERY STWORZONE 
DLA TWOJEJ FIRMY

Dzięki szerokiej skalowalności, inteligentnym funkcjom automatyzacji i wbudowanym 

zabezpieczeniom najnowsze serwery Dell EMC PowerEdge czternastej generacji z 

procesorami Intel® Xeon® Platinum są solidnym fundamentem dla innowacyjnych rozwiązań.

Serwery znajdziesz na str. 32

Skalowalna 
architektura biznesowa

Inteligentna 
automatyzacja

Zintegrowane 
zabezpieczenia

Aby uzyskać więcej informacji,  
odwiedź witrynę Dellemc.com/pl-pl/servers

Zyskaj maksymalną wydajność 
rosnącej liczby aplikacji 

dzięki wysoce skalowalnej 
architekturze i elastycznej 

wewnętrznej pamięci masowej.

Możesz zautomatyzować cały 
cykl eksploatacji serwerów — 

od wdrożenia po wycofanie 
— za pomocą wbudowanych 

funkcji, które radykalnie 
poprawiają produktywność.

Korzystając z zaawansowanych 
warstw ochrony wbudowanych 

w składniki sprzętowe i 
oprogramowanie wewnętrzne 

każdego serwera, możesz 
skutecznie chronić swoich 

klientów i działalność.

Wprowadź u siebie proste rozwiązania sieciowe 
Rozwijająca się firma potrzebuje dodatkowych serwerów i niezawodnych, łatwych 
w obsłudze rozwiązań sieciowych. Możesz spełnić te wymagania dzięki odpornym 

na awarie, wydajnym przełącznikom sieciowym dla dużych i małych firm.
  

Rozwiązania sieciowe znajdziesz na str. 34

Lokalna pamięć masowa: Dell PowerVault
Możesz ograniczyć koszty i uprościć zarządzanie, aby sprostać wyzwaniom 

spowodowanym przez gwałtowny przyrost ilości danych. Systemy pamięci masowej 
Dell PowerVault z procesorami Intel® Xeon® są zoptymalizowane pod kątem konsolidacji 

niewielkich środowisk danych, elastycznej wirtualizacji i projektów związanych z 
zapewnianiem ciągłości biznesowej. 

 
Pamięci masowe PowerVault znajdziesz na str. 36

Infrastruktura modułowa
Elastyczne moduły przetwarzania, sieci i pamięci masowej PowerEdge z procesorami 

Intel® Xeon® pozwalają precyzyjnie dostosowywać, szybko wdrażać i wygodnie 
obsługiwać składniki infrastruktury przy niższych kosztach operacyjnych.  

 
Infrastrukturę modułową znajdziesz na str. 38

Intel Inside®.
Intel otwiera  

nowe możliwości.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/services/support-services-accidental-damage?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Sprostaj nowym wyzwaniom i osiągnij sukces biznesowy dzięki elastycznym, 

skalowalnym platformom, które można dostosować do dowolnych obciążeń 

roboczych. Serwery PowerEdge montowane w szafie serwerowej  

i  w obudowach typu tower zosta ł y zaprojektowane z myślą  

o maksymalnej wydajności.

S E R W E R Y  P O W E R E D G E 
C Z T E R N A S T E J  G E N E R A C J I

B

C

D

Solidna wydajność
Procesory Intel® Xeon® Platinum najnowszej generacji 
zapewniają szybsze działanie aplikacji biznesowych  
i wyższą wydajność przetwarzania. 
 
Bezkonkurencyjne funkcje zarządzania
Zdalne zarządzanie przy użyciu smartfona lub  
z poziomu serwera. Ponadto funkcje automatycznego 
wdrażania, aktualizacji i pomocy technicznej  
w serwerach firmy Dell pozwalają zaoszczędzić  
jeszcze więcej czasu i cennych zasobów. 

Pamięć masowa dostosowana do zadań
Szeroka oferta lokalnych urządzeń pamięci masowej, 
w tym rozwiązań flash i rozwiązań zdefiniowanych 
programowo zapewnia szybki dostęp do danych  
i wyższą wydajność aplikacji.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium 
Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi i Xeon Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach 
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

A. Nowość PowerEdge T640.  
Obsługa zróżnicowanych, 
wymagających zadań dzięki dużej  
pojemności wbudowanej pamięci  
masowej. Nawet dwa procesory  
Intel® Xeon® Scalable- każdy z 
maksymalnie 28 rdzeniami.

B. Nowość PowerEdge R640.  
Skalowalny dwuprocesorowy serwer  
o wysokości 1U do przetwarzania 
danych i obsługi pamięci masowej  
w większości centrów danych. 
Oferuje doskonałe połączenie 
wydajności, niskich kosztów i 
zagęszczenia. Dysponuje nawet dwoma 
procesorami Intel® Xeon® Scalable- 
każdy z maksymalnie 28 rdzeniami.

C. Nowość PowerEdge R740xd.  
Popraw skalowalność i wydajność 
pamięci masowej dzięki 
dwuprocesorowej platformie  
o wysokości 2U wyposażonej  
w maksymalnie 24 napędy NVMe i 32 
dyski 2,5” lub 18 dysków 3,5”. Platforma 
dysponuje nawet czterema procesorami 
Intel® Xeon® Scalable- każdy z 
maksymalnie 28 rdzeniami.

D. Nowość PowerEdge R940. 
Serwer R940 o wielkości zaledwie 
3U z 4 gniazdami procesorów i nawet 
12 napędami NVMe z łatwością 
obsługuje najważniejsze aplikacje i 
ułatwia podejmowanie decyzji w czasie 
rzeczywistym. Platforma dysponuje 
nawet dwoma procesorami Intel® Xeon® 
Scalable- każdy z maksymalnie 28 
rdzeniami.

A

Intel Inside®.  
Intel otwiera nowe możliwości.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 
witrynę Dellemc.com/pl-pl/servers

PROMOCJA DZIAŁU DELL 
FINANCIAL SERVICES
Odkryj naszą ofertę promocyjną Fair 
Market Value Lease: zmodernizuj 
środowisko IT przy najniższym 
miesięcznym koszcie finansowania 
sprzętu. 

Odwiedź stronę  
Dell.com/dfs_pl

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/services/support-services-accidental-damage?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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PROMOCJA DZIAŁU DELL 
FINANCIAL SERVICES
Odkryj naszą ofertę promocyjną Fair 
Market Value Lease: zmodernizuj 
środowisko IT przy najniższym 
miesięcznym koszcie finansowania 
sprzętu. 

Odwiedź stronę  
Dell.com/dfs_pl

Energooszczędne, przystępne cenowo prze łączniki 1 GbE i  

10 GbE przeznaczone do modernizowania i skalowania infrastruktury 

sieciowej, wyposażone w funkcje zmniejszające ca łkowity koszt 

użytkowania. Prze łączniki z serii  N oferują kompleksowy zestaw 

funkcji klasy korporacyjnej, prze łączanie w warstwach 2 i 3, jednolicie 

proste zarządzanie oraz wysoką dostępność urządzeń i ca łej sieci.

Z M O D E R N I ZU J 
S W O J Ą  S I E Ć

Seria N1500
Funkcje klasy enterprise dla małych i średnich firm

Seria N3000
Zagęszczone, energooszczędne przełączniki 1 Gb/s do sieci kampusowych i niewielkich centrów danych.

Seria N4000
Większa przepustowość w rdzeniu sieci kampusowej, energooszczędność i elastyczne przełączanie 
dzięki prostemu, skalowalnemu, zagęszczonemu rozwiązaniu 10 GbE.

Przełączniki z serii N Multi-Gigabit 
Obsługa łączności 2,5 Gb dla bezprzewodowych punktów dostępu 802.11ac Wave 2. Zapewnij większą 
wydajność urządzeń końcowych w sieci bezprzewodowej dzięki łączom 2,5 Gb dla danych wysyłanych  
w nowej specyfikacji 802.11.

A. Dell EMC Networking N1500. 
Zmodernizuj mniejsze sieci zarządzane 
przy użyciu przełączników sieciowych 
GbE warstwy 3 typu Lite z serii N1500, 
które obsługują technologię PoE+, 
łącza 10 GbE dla danych wysyłanych 
oraz możliwość kaskadowego łączenia 
urządzeń.

B. Dell EMC Networking N3000.  
Seria N3000 obejmuje łatwe  
w zarządzaniu przełączniki GbE  
o wysokiej dostępności umożliwiające 
dostęp lub agregację w warstwie 3.

C. Dell EMC Networking N4000. 
Modernizacja sieci kampusowych  
za pomocą przełączników 10 GbE  
w celu agregowania warstwy  
3 umożliwiającego agregowanie  
połączeń z wielu obudów (MLAG)  
i kaskadowe łączenie 12 urządzeń.

D. Dell EMC Networking N3132PX-ON. 
Przełączniki GbE z obsługą funkcji PoE 
60 W, przeznaczone do dystrybucji/
dostępu w warstwie 3 z obsługą MLAG  
i łączenia kaskadowego.

USŁUGI EDUKACYJNE. Wybierz praktyczne 
szkolenia i dowiedz się, jak dzięki technologii 
Dell EMC Open Networking poprawić wydajność 
i zminimalizować przestoje. Oferujemy kursy 
dotyczące produktów firmy Dell EMC do centrów 
danych i sieci kampusowych.

Dell.com/training

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://Dell.com/training
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DELL FINANCIAL SERVICES
Zrealizuj swoje ambicje mimo ograniczeń 
budżetowych. Mamy dla Ciebie ofertę 
finansowania! Poznaj ofertę promocyjną 
usług finansowych firmy Dell EMC:

Dell.com/dfs_pl

N O W Y  P OZ I O M  O P Ł A C A L N O Ś C I 
PA M I Ę C I  M A S O W E J .

Zmniejsz ca łkowity koszt użytkowania i nie rezygnuj z nowatorskich rozwiązań 

dzięki skalowalnym, kompleksowym rozwiązaniom pamięci masowej Dell EMC.

Wydajność i opłacalność klasy enterprise 
Możesz zoptymalizować środowiska pamięci masowej SAN i NAS dzięki 
zwirtualizowanym, skalowalnym pulom dysków, które automatycznie 
dostosowują się do wymagań dotyczących aplikacji i obciążeń roboczych.

Większa pojemność i elastyczność 
Jednolita, wydajna, odporna na awarie i zaawansowana platforma obsługi 
danych blokowych i plików.

Uproszczona skalowalność 
Elastyczna architektura łatwo przystosowuje się do ekspansji działalności 
i postępu technicznego bez ograniczeń..

A. Seria FS. Oferuje optymalizację 
pamięci masowej dzięki macierzy NAS 
EqualLogic FS7610 oraz skalowalnemu, 
elastycznemu i wydajnemu systemowi 
plików FluidFS v4 firmy Dell EMC.

B. Seria SC. Macierze Dell EMC Storage 
z serii SC to ujednolicona platforma, która 
zapewnia optymalną wydajność, łatwość 
dostosowania i oszczędność dzięki 
automatyzacji.

C. Seria NX. Sieciowa pamięć masowa 
Dell EMC Storage NX to niedrogie 
urządzenie NAS wykorzystujące 
nowatorskie zalety systemu Windows 
Storage Server 2012 R2.

CHROŃ DANE I APLIKACJE PRZED NIEOCZEKIWANYMI 
AWARIAMI. Zadbaj o minimalizację ryzyka i uproszczenie ochrony 
przy użyciu oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych
i odtwarzania danych dla środowisk wirtualnych, fizycznych
oraz opartych na chmurze. Dzięki firmie Dell EMC możesz liczyć 
na niemal ciągłą ochronę danych. Kopie zapasowe na poziomie 
obrazów pozwalają odzyskiwać dane w ciągu kilku sekund. Ochrona 
wszystkiego — serwerów, aplikacji i danych — w każdym miejscu.

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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PROMOCJA DZIAŁU DELL 
FINANCIAL SERVICES
Odkryj naszą promocję Fair Market 
Value Lease: zmodernizuj środowisko IT 
przy najniższym miesięcznym koszcie 
finansowania sprzętu. 

Odwiedź stronę  
Dell.com/dfs_pl

Zaprojektowane z myślą o obs łudze obecnych i starszych obciążeń roboczych 

elastyczne moduły architektury Dell PowerEdge FX umożliwiają precyzyjne 

dostosowywanie i szybkie wdrażanie elementów infrastruktury oraz zarządzanie nią.

I N F R A S T R U K T U R A 
KO N W E R G E N T N A 

Z D E F I N I O WA N A  N A 
P O D S TAW I E  Z A D A Ń

Elastyczna skalowalność
Dzięki obsłudze modułów 
obliczeniowych, pamięci 
masowej i I/O w przestrzeni 
zaledwie 2U architektura 
FX pozwala stworzyć i 
dostosować infrastrukturę 
konwergentną zdefiniowaną 
programowo.

Dogodne zarządzanie
Dzięki możliwości 
bezpośredniego zarządzania 
szafami serwerowymi i 
wieloma obudowami, całą 
infrastrukturę FX można 
monitorować za pomocą 
jednej konsoli.

Wydajność odpowiednia  
do potrzeb
Elementy składowe 
środowiska IT z możliwością 
dostosowania, w tym 
moduły I/O serwery i pamięć 
masowa ułatwiają szybkie 
wdrożenie środowiska i 
skalowanie go w przyszłości 
zgodnie z potrzebami.

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE INWESTYCJI
Oferta ProDeploy to połączenie specjalistycznych usług 
instalacyjnych i konfiguracyjnych, które ułatwiają szybkie 
uruchomienie centrum danych. Przejście na usługę ProDeploy 
Plus zapewnia dostęp do dodatkowej analizy środowiska, 
pomoc po wdrożeniu i punkty na szkolenia dla pracowników.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie  
Dell.com/pl/prodeploy

AKTYWNA POMOC TECHNICZNA DO 
KLUCZOWYCH SYSTEMÓW CENTRUM DANYCH 
Usługa ProSupport Plus w połączeniu z technologią SupportAssist 
poprawia wydajność sprzętu i stabilność dzięki analizie danych na 
temat środowiska oraz całodobowemu dostępowi do wyznaczonego 
opiekuna technicznego i najlepszych inżynierów firmy Dell EMC.

Dell.pl/ProSupportPlus

A. PowerEdge FD332. Elastyczna, 
zagęszczona pamięć masowa FX. Moduł 
pamięci masowej FD332 o połowie 
szerokości i wysokości 1U umożliwia 
szybkie skalowanie pamięci masowej 
DAS w ramach infrastruktury opartej  
na platformie FX.

B. PowerEdge FC630. Model ten 
znakomicie nadaje się do obsługi 
środowisk wirtualizacji, aplikacji do 
analizy danych biznesowych, baz 
danych i chmur prywatnych.

C. PowerEdge FC830. Wydajny 
4-gniazdowy serwer 1U o pełnej 
szerokości wyróżnia się zagęszczoną 
mocą obliczeniową, skalowalną pamięcią 
operacyjną i łatwym w rozbudowie 
podsystemem pamięci masowej.

Serwery kasetowe Dell PowerEdge  
z serii M ograniczają koszty zasilania 
nawet o 20% w porównaniu  
z produktami konkurencyjnymi w 
identycznych konfiguracjach.

CZY WIESZ, ŻE?

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/campaigns/dell-prodeploy?dgc=IR&cid=307549&lid=5819105
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/campaigns/prosupport-plus?c=pl&l=pl&s=bsd&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Produkty firmy 

Dell EMC dla firm 

spełniają wszystkie 

oczekiwania.

Uprość połączenia i zapewnij przepływ informacji w firmie. 

Firma Dell oferuje wszystko, czego potrzeba do utworzenia 

lub modernizacji idealnie zabezpieczonej sieci. 

Skorzystaj ze specjalistycznej pomocy naszych ekspertów  

podczas wybierania odpowiedniego rozwiązania.

T W Ó J  S P O S Ó B  N A  P O P R AW Ę 
W Y D A J N O Ś C I

Sieci i zabezpieczenia
W małej lub średniej firmie możesz skonfigurować sieć,  
która ma następujące zalety: 
•  Kontrola klasy korporacyjnej nad siecią i wyjątkowa łatwość obsługi
•  Rozwiązanie SonicWALL zapewniające maksymalną kontrolę nad 

wszystkimi danymi i aplikacjami w sieci
•  Połączenie produktów Dell Networking i SonicWALL cechujące się 

szybszymi połączeniami i ochroną oczekiwaną przez przedsiębiorstwa

Serwery i kopie zapasowe
Serwery Dell EMC PowerEdge zapewniają następujące korzyści:
•  Centralizacja zasobów danych biznesowych i aplikacji w celu łatwego udostępniania i zapewnienia 

bezpiecznego dostępu
•  Minimalizacja ryzyka i uproszczenie ochrony przy użyciu rozwiązania Dell EMC PowerVault do 

tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych
•  Poprawa wydajności i stabilności systemu dla przedsiębiorstw dzięki usługom ProSupport Plus 

obejmującym całodobową pomoc techniczną, wyznaczonego opiekuna technicznego  
i automatyczne monitorowanie za pomocą narzędzia SupportAssist

Komputery i wirtualizacja
Możesz dostosować niezawodne notebooki i komputery stacjonarne dla 
firm, by zyskać następujące możliwości:
•  Kompleksowe rozwiązania klienckie do pracy w chmurze
•  Wyższy poziom zabezpieczeń, większa szybkość i sprawniejsze 

zarządzanie w ramach dowolnej platformy
•  Rozwiązania Dell Wyse w zakresie wirtualizacji komputerów
•  Łatwą migrację systemów Windows do bieżącego środowiska
•  Profesjonalna pomoc

Chmura i oprogramowanie
Dostosuj swoje rozwiązanie chmurowe dzięki naszej 
kompleksowej ofercie, która obejmuje:
•  Usługi uwzględniające wiele platform
•  Chmury prywatne i hybrydowe
•  Zróżnicowane funkcje zarządzania
•  Pomoc specjalistów
•  Skalowalne, zintegrowane oprogramowanie dla przedsiębiorstw
•  Office 365, usługi chmurowe i całodobowe świadczenie 

pomocy technicznej

Zabezpieczenia 
urządzeń końcowych
Powstrzymaj szkodliwe 
oprogramowanie i inne 
zagrożenia zanim wpłyną 
na Twoją firmę i zadbaj o 
bezpieczne kopie zapasowe 
najważniejszych danych.

DELL PROSUPPORT
Szybkie rozwiązywanie problemów 

i pomoc techniczna zapewniająca 

ciągłość działalności.
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* IDC, styczeń 2015 r. Minimalne koszty dzięki wdrożeniu efektywnej strategii cyklu eksploatacji serwerów: ważna rola leasingu.  
Leasing i finansowanie komputerów: korzyści dla przedsiębiorstw płynące ze strategii leasingu komputerów

Oferowana przez dzia ł  Dell Financial Services us ługa leasingu z opcją wykupu 

według wartości rynkowej pozwala uzyskać odpowiedni sprzęt informatyczny 

w ramach op łat za użytkowanie, a nie za posiadanie. Na koniec okresu leasingu 

można zwrócić używane urządzenia i zmodernizować technologie, wydłużyć 

okres użytkowania lub zakupić sprzęt na własność.

PROSTY SPOSÓB NA 

MODERNIZACJĘ TECHNOLOGI I 

I  OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW

W praktyce oznacza to, że ostateczny koszt jest często niższy niż cena zakupu! 

•  Notebooki użytkowane w ramach leasingu na modernizację kosztu ją o 24% mniej 
niż bezpośrednio zakupione urządzenia.*

•  Leasing dwóch generacji serwerów x86 w okresie sześciu lat kosztu je o 32% 
mniej niż zakup jednego serwera i użytkowanie go przez sześć lat.*

Oferowana przez dzia ł  Dell Financial Services us ługa leasingu z opcją wykupu 
według wartości rynkowej zapewnia wiele korzyści:

• Swobodę wdrażania odpowiednich technologii wtedy, gdy to potrzebne.

•  Uwolnienie kapita ł u i ochrona p ł ynności finansowej:  
zerowe lub minimalne koszty wstępne.

•  Możliwość aktywnego zarządzania cyklem eksploatacji rozwiązań IT.

• Ochronę przed starzeniem się technologii .

•  Brak problemów z dostosowaniem się do przepisów w zakresie usuwania 
odpadów elektronicznych.

Więcej korzyści dzięki promocji us ł ug Fair Market Value Lease — 
płatność tylko 87% ceny zamówienia IT. Przykładowo w przypadku 

systemu o wartości 37300,- PLN dokonu jesz 12 kwartalnych p łatności  
na kwotę 2704,- PLN, co daje ł ączny koszt wynajmu na poziomie  

32448,- PLN i ca ł kowity koszt użytkowania (TCO) równy zaledwie 87%.

Jeśli ograniczenia budżetowe odwodzą Cię od wdrożenia nowego sprzętu 

i sięgnięcia po korzyści z nowych technologii, zapoznaj się z atrakcyjnymi 

ofertami dzia ł u Dell Financial Services.

Us ługi finansowania dzia ł u Dell Financial Services pozwalają uniknąć wstępnych nakładów 
inwestycyjnych, zachować środki na podstawowe cele biznesowe oraz ograniczyć ca ł kowity 
koszt użytkowania. Oferu ją ponadto wiele możliwości zakończenia okresu leasingu. Dzięki 
naszej ofercie promocyjnej już dziś możesz skorzystać z nowych możliwości!

Zalety usług działu Dell Financial Services

Dzia ł  DFS zapewnia kompleksowe podejście, które ułatwia organizacjom pozyskiwanie 
niezbędnych technologii wtedy, gdy jest to potrzebne, bez obciążania ograniczonych 
budżetów informatycznych. Dzia ł  DFS jest w stanie finansować kompletne rozwiązania,  
dzięki czemu spe łnia wszystkie oczekiwania dotyczące pozyskiwania sprzętu, 
oprogramowania i us ług firmy Dell oraz innych podmiotów.

Podejście działu DFS zapewnia:

 n Możliwość ograniczenia ca łkowitego kosztu użytkowania i przekszta łcenia  
  atrakcyjnych projektów w przystępne cenowo inwestycje.
 n Us ługi po zakończeniu okresu leasingu z korzystnymi warunkami, w tym bezpieczne dla            
  środowiska i zgodne z przepisami usuwanie urządzeń.
 n Dostęp do sieci partnerów w ponad 50 krajach, którzy obs ługują i wspierają   
  międzynarodowe dzia łania związane z leasingiem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług DFS, skontaktuj się z opiekunem  
klienta firmy Dell EMC lub odwiedź stronę Dell.com/dfs_pl

Z NASZĄ OFERTĄ FINANSOWANIA 

ODŚWIEŻYSZ ŚRODOWISKO IT

http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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P O KO C H A S Z 

N A S Z E  W S PA R C I E

Usługa ProSupport Plus dla komputerów i tabletów: pakiet pomocy  

technicznej dla firm, które nie mają czasu na przestoje.

Dell ProSupport Plus to jedyna kompletna usługa pomocy technicznej, która łączy w sobie specjalistyczne 
wsparcie, analizę predykcyjną i ochronę inwestycji dzięki technologii SupportAssist. Usługa zapewnia sprawne 
działanie komputerów i tabletów, dzięki czemu można skupić się na działalności.

Poprawa wydajności, przyspieszenie pomocy technicznej  
i ochrona inwestycji dzięki następującym zaletom:

•  Priorytetowy dostęp do specjalistów ds. pomocy technicznej

•  Aktywne, zautomatyzowane wykrywanie problemów, 
tworzenie zgłoszeń i wysyłanie powiadomień1

•  Predykcyjne zapobieganie awariom1

•  Naprawa uszkodzeń spowodowanych upadkiem,  
zalaniem i przepięciami

•  Możliwość zachowania dysku twardego po wymianie  
w celu zabezpieczenia danych2

Pakiet Dell ProSupport Plus z usługą 
SupportAssist znacznie przyspiesza usuwanie 
awarii dysków twardych dzięki następującym 
korzyściom:

•  Nawet o 91% krótszy czas rozwiązywania 
problemów

•  Do 72%  mniej czynności wymaganych  
do usunięcia awarii”

Usługa ProSupport Plus zapewnia kompleksową pomoc techniczną, która minimalizuje nakłady 
pracy wewnątrz firmy. Odwiedź stronę Dell.pl/ProSupportPlus lub skontaktuj się z firmą Dell.

Kompleksowa pomoc techniczna w zakresie komputerów i tabletów  

z proaktywnym zapobieganiem problemom.

1.  Narzędzie SupportAssist jest dostępne tylko na urządzeniach przenośnych z systemami Windows 8, 8.1 i 10. Technologia jest niedostępna w systemach Windows 
RT, Android i Google Chrome oraz na urządzeniach IoT i terminalach Wyse. Prognostyczne wykrywanie błędów dotyczy tylko dysków twardych i baterii.

2. Usługa przechowywania dysków twardych jest niedostępna w przypadku dysków wymiennych, np. takich jak w niektórych urządzeniach Chromebook i Venue.
3.  Na podstawie przygotowanego na zlecenie firmy Dell raportu firmy Principled Technologies z marca 2016 r. pt. „Dell SupportAssist Provided Proactive Support for 

Hard Drive Failure”. Testy przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Pełny raport: http://facts.pt/Cr3tEy
4.  Serwis na miejscu u klienta jest niedostępny w przypadku urządzeń Chromebook A35, tabletów Venue 7, 8 i 8 Pro oraz terminali Wyse
5.  Dostępne dla klientów posiadających co najmniej 1000 systemów objętych usługą ProSupport Plus. Stwierdzenie dotyczące jedynej kompletnej usługi pomocy 

technicznej jest oparte na analizie przeprowadzonej przez firmę Dell w lutym 2016 r. Niektóre funkcje usług ProSupport Plus są niedostępne dla części produktów. 
Więcej informacji: Dell.pl/ProSupportPlus

©2017 Dell Inc. lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej podmiotów 
zależnych. DELL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058844; NIP: 526-020-67-12; REGON: 010562374; 
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Korzyści, które odnosisz: 

Pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu, czatu i Internetu

Świadczenie usług naprawy sprzętu

Samoobsługowe zarządzanie zgłoszeniami i wysyłką  
części za pośrednictwem portalu TechDirect 

Bezpośredni dostęp do inżynierów ds. usług ProSupport

Jedno źródło fachowej wiedzy w zakresie sprzętu i oprogramowania

Globalne centrum monitorowania i zarządzania kryzysowego

Pomoc w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem  
we współpracy z innymi podmiotami

Interfejs API do zarządzania zgłoszeniami na potrzeby  
integracji z systemem pomocy technicznej

Zautomatyzowane wykrywanie problemów, tworzenie zgłoszeń  
i wysyłanie powiadomień przy użyciu narzędzia SupportAssist1

Predykcyjne wykrywanie problemów przez narzędzie 
SupportAssist3 w celu zapobiegania awariom

Naprawa uszkodzeń spowodowanych upadkiem,  
zalaniem i przepięciami

Możliwość zachowania dysku twardego po wymianie2

Wyznaczony opiekun techniczny4

Miesięczne raporty dotyczące historii pomocy technicznej i umów5

Serwis podstawowy  
(tylko w zakresie sprzętu)

Godziny pracy

Różne



Usługi Dell ProSupport 
(w zakresie sprzętu  
i oprogramowania) 

Całodobowo,  
7 dni w tygodniu

Serwis u klienta4















Dell ProSupport Plus 
— kompletna pomoc 

techniczna

Całodobowo,  
7 dni w tygodniu

Serwis u klienta4



Priorytetowy dostęp





















http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/campaigns/prosupport-plus?c=pl&l=pl&s=bsd&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://facts.pt/Cr3tEy
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/campaigns/prosupport-plus?c=pl&l=pl&s=bsd&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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Partnerzy firmy Dell EMC mogą bardzo łatwo zamawiać produkty i rozwiązania 

bezpośrednio u opiekuna z firmy Dell EMC, na naszej witrynie internetowej lub  

u jednego z autoryzowanych Partnerów w zakresie dystrybucji.

Klienci końcowi mogą łatwo zamówić produkty bezpośrednio w firmie Dell 

EMC przez Internet lub telefon. Produkty można kupować online ca łodobowo, 

7 dni w tygodniu. W standardowych godzinach pracy można również uzyskać 

przydatną pomoc techniczną przez telefon. Można także uzyskać wsparcie 

od jednego z naszych wykwalifikowanych Partnerów, którzy pomogą wybrać 

odpowiednie rozwiązania IT na potrzeby prowadzonej dzia łalności.

J A K  K U P I Ć ?

ONLINE
Partnerzy mogą kupować produkty firmy Dell EMC bezpośrednio w witrynie Premier.
 - Zaloguj się na stronie Dell.pl/Premier
 - W polu wyszukiwania wprowadź wybrany numer referencyjny firmy Dell EMC.

TELEFON
Partnerzy mogą kontaktować się z wyznaczonym opiekunem z firmy Dell EMC.

 DYSTRYBUTORZY
Autoryzowani Partnerzy Dell EMC w zakresie dystrybucji oferują wiele najważniejszych serii 
produktów firmy Dell w konkurencyjnych cenach i z możliwością dostawy następnego dnia. 
Najbliższego Autoryzowanego Partnera Dell EMC można znaleźć na stronie 
 Dell.pl/Findapartner

TELEFON
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Dell EMC.

 PARTNER
Warto skontaktować się z jednym z naszych Partnerów. W programie partnerskim firmy Dell EMC 
“Uczestniczy wielu dostawców” - usunąć “bardzo”. którzy mogą udzielić więcej informacji  
na temat kompleksowych rozwiązań technologicznych firmy Dell EMC. Najbliższego Partnera 
można znaleźć na stronie Dell.pl/Findapartner

ONLINE
Produkty można zakupić bezpośrednio w portalu Premier firmy Dell EMC.
 - Zaloguj się na stronie Dell.pl/Premier
 - W polu wyszukiwania wprowadź wybrany numer referencyjny firmy Dell EMC.

Z A J M I J  S I Ę  S W O I M  B I Z N E S E M  

M Y  Z A J M I E M Y  S I Ę  R E S Z TĄ

Dzia ł us ług firmy Dell u łatwia rozwój Twojego biznesu. Możesz poświęcić się 

prowadzeniu swojej firmy, zamiast martwić się o powodzenie dzia łalności.  

Twój sukces jest naszym sukcesem.

Samo prowadzenie firmy jest wielkim wyzwaniem. Po co martwić się technologią? Us ługi 

firmy Dell wyeliminują wszystkie problemy ze sprzętem. 

POZDROWIENIA OD ZESPOŁU FIRMY DELL

Dzia ł IT nie zajmuje się tylko obs ługą technologii. Specjal iści 

ds. us ług firmy Dell pomagają przy sprzedaży, recyklingu lub 

zwrotach zbędnych urządzeń komputerowych. Wszystko to w 

sposób bezpieczny dla środowiska.

Usługa ProSupport daje pewność, że nasi specjaliści są dostępni 

o każdej porze dnia, by rozwiązywać prawie wszystkie problemy. 

W tym zakresie dostępna jest również technologia SupportAssist, 

która automatycznie wykrywa potencjalne problemy i umożliwia ich 

rozwiązanie jeszcze przed wystąpieniem1.

Pakiet ProSupport Plus obejmuje wszystkie zalety us ługi ProSupport 

oraz predykcyjne zapobieganie awariom za pomocą technologii 

SupportAssist, która pozwala przewidywać problemy, zanim spowodują 

szkody2. Ponadto us ługa zapewnia naprawę urządzeń po wypadkach  

i wymianę dysku twardego w przypadku awari i.

1.  Narzędzie SupportAssist jest dostępne tylko na urządzeniach przenośnych z systemami Windows 8, 8.1 i 10. Technologia jest niedostępna w 
systemach Windows RT, Android i Google Chrome oraz na urządzeniach IoT i terminalach Wyse.

2. Predykcyjne wykrywanie błędów dotyczy tylko dysków twardych i baterii.
3.  Usługa przechowywania dysków twardych jest niedostępna w przypadku dysków wymiennych, np. takich jak w niektórych urządzeniach 

Chromebook i Venue.

Stwierdzenie dotyczące jedynej kompletnej usługi pomocy technicznej jest oparte na analizie przeprowadzonej przez firmę Dell w lutym 2016 r. 
Niektóre funkcje usług ProSupport Plus są niedostępne dla części produktów. Więcej informacji: Dell.pl/ProSupportPlus

http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/premier/login/signin?c=pl&l=pl?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
https://dell.secure.force.com/partner/spf__partnersearch?c=pl&l=pl?c=pl&l=pl?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
https://dell.secure.force.com/partner/spf__partnersearch?c=pl&l=pl?c=pl&l=pl?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/premier/login/signin?c=pl&l=pl?cs=&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
http://www.dell.com/learn/pl/pl/plbsd1/campaigns/prosupport-plus?c=pl&l=pl&s=bsd&DGC=IR&CID=281807&LID=5351751
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