
Podrobnosti o produktu Dell Latitude XT 
 

1) Přehled 

 

 

Dell Latitude XT 

Dell Latitude XT je jedním z nejtenčích 12,1" 

tabletů na trhu, který je navržen tak, aby vám 

poskytoval úžasný uživatelský zážitek a 

spokojenost s vlastnictvím. Díky elegantnímu a 

inovačnímu návrhu je tento produkt výjimečně 

přenositelný a snadno použitelný. Spolehlivost, 

komplexní služby a podpora mu dodávají 

efektivitu z hlediska nákladů. Je příjemné ho 

mít. S extrémně přesnou přelomovou 

dotykovou technologií a lehkým příjemně 

použitelným perem a klávesnicí plné velikosti 

můžete pohodlně pracovat v režimu tabletu 

nebo notebooku. Dělejte si poznámky na 

cestách nebo si sedněte a pracujte naplno – 

Latitude XT vám umožňuje psát tak, jak jste 

zvyklí – stačí si vzít pero a psát, jako byste 

psali na papír.  

Přelomová dotyková 
technologie 

Dell Latitude XT je navržený tak, 

aby poskytoval špičkový zážitek z 

tabletu. Na základě reakcí našich 

zákazníků jsme Latitude XT navrhli 

jak s , tak se vstupem pomocí pera, 

abychom vám umožnili pracovat tak, 

jak si budete přát. Displej se 

vyznačuje neuvěřitelnou přesností a 

reakční dobou, takže své nápady 

nebudete ztrácet cestou na 
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obrazovku. Naši zákazníci hledají ten 

nejlepší uživatelský zážitek na trhu a 

Latitude XT jim ho dává. 

  

Jeden z nejtenčích tabletů na trhu 

Systém Latitude XT je jedním z nejtenčích 12,1" tabletů, a proto si ho můžete vzít s sebou 

kamkoliv. Tablet XT má tloušťku pouze 2,5 cm a díky tomu snadno zapadne do jedinečné 

brašny, jako je například pouzdro, které umožňuje tablet používat, aniž byste jej vyjmuli z 

obalu. Jeho napájecí zdroj je velice malý a volitelná tenká baterie o vysoké kapacitě vám 

dovolí pracovat celé hodiny. 

Panely s vysokou viditelností a 

přenositelností 

Se systémem Latitude XT dostanete 

skvělé funkce a flexibilitu pro výběr z 

možností, které potřebujete. Ušetřete 

váhu výběrem 12,1" širokoúhlého LED 

displeje nebo si vyberte 12,1" širokoúhlý 

displej s a získejte jeden z displejů, které 

jsou na trhu dostupné. Vyberte si 

volitenou základnu médií, která vám 

umožní dokování a využití optických 

mechanik. Využijte systém Latitude XT 

jako tablet nebo jako notebook s 

klávesnicí o plné velikosti. 

  

 



ًʲ

 

 

Snadná správa 

Víme, že nemáte čas na to, abyste se 

zabývali technologiemi, které jsou složité 

a obtížně spravovatelné. Právě proto je 

tablet Latitude XT plný nástrojů, které 

potřebujete. Pomocí schopností mobilního 

broadbandu tabletu Latitude XT můžete 

zůstat připojeni prakticky kdekoliv. 

Společnost Dell se snaží, aby vlastnictví 

jejích produktů bylo co nejpříjemnější. Mít 

Latitude XT se silnými a komplexními 

funkcemi zabezpečení, veškerými 

možnostmi přizpůsobení, komplexními 

službami a podporou je jednoduché a 

cenově výhodné. Každý tablet Latitude 

XT se dodává s 3letou omezenou zárukou 

včetně servisu Next Business Day On-site.|
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2) Technické údaje 
 
  Procesory  

 

Dvoujádrový procesor®  Intel Core 
TM 2 Duo 

Až model U7600 (1,2 GHz, 2MB 
vyrovnávací paměť L2 , 533MHz FSB) 

Ideální pro nejvyšší výkon ve 
víceúlohových prostředích, nyní i v 
budoucnu. 

  

  

 

Procesor Intel®  CoreTM  2 Solo 

Až model U2100 (1,06 GHz, 1MB 
vyrovnávací paměť L2 , 533MHz FSB) 

Výjimečný výkon při používání 
několika tradičních aplikací současně. 

  

 

  Operační systém  

 

Originální Windows Vista®  Ultimate 
Originální Windows Vista®  Business 
Originální Windows®  XP Tablet Edition 2005 
  
Další informace o systémech Dell, které podporují Windows Vista, získáte na stránce 
www.dell.com/vista.  

 

  Displeje  

12,1" WXGA (1280 × 800)  

Tenký a lehký pomocí LED podsvícený LCD displej 
– jas 220  
 
XT má tenký a lehký displej podsvícený diodami LED, 
který dává jasný a jiskřivý obraz pomocí energeticky 
efektivní technologie. 

Volitelný venku čitelný LCD displej (jas 400) 
 
Svůj systém Latitude XT můžete také konfigurovat se 
superjasným LCD displejem o jasu 400 cd/m2. 
Obrazovka běžného notebooku má jas od 185 cd/m2 
do 220 cd/m2, tedy s jasem 400 cd/m2 nabízí XT 
mnohem lepší čitelnost obrazovky venku a mnohem 
méně odrazů uvnitř při přímém osvětlení shora. 

 

  Vstupní zařízení  

digitizér Dvojtlačítkové pero bez baterie 
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Přesný dotyk 
Vstupní rozlišení 1000 dpi 

Rozměry: 
Dělka 133 mm 
Průměr 9 mm 

 

  Pevné disky  

1,8" pevný disk 
Výhody 1,8" pevných PATA disků nabízených k notebookům Latitude:  

• Ochrana pevného disku heslem. Před umožněním přístupu na disk a spuštěním systému se vyžaduje 
vložení hesla. Tato funkce zajišťuje dodatečnou úroveň zabezpečení. 

Kapacita až 120 GB 
  
Volitelný 1,8" pevný disk Solid State 
Poskytuje lepší výkon a protože jeho konstrukce 
postrádá pohyblivé součásti, nabízí větší 
odolnost. 
  
Kapacita až 64 GB  
1: Kryt horní jednotky
2: Základní deska
3: Interní kryt
4: Deska paměťového modulu
5: Kryt dolní jednotky 

 

  Paměť a grafika  

Paměť DDR2 
Kapacita paměti: 
1 GB integrovaný plus jeden paměťový slot potenciálně 
nabízející celkem až 3,0 GB 
Propustnost paměti: 533 MHz 
  
Velikost RAM, kterou máte k dispozici, určuje, kolik 
programů lze spustit současně a kolik dat může mít 
program okamžitě k dispozici. 
  
Profesionální uživatelé: 
2 GB nebo více splní požadavky intenzivních 
podnikových aplikací pro tablet včetně rezervy pro 
budoucí nároky operačního systému a dalších aplikací 

  

Integrovaná grafika ATI Radeon Xpress 1250 
Až 384 MB s 1 GB systémové paměti nebo až 896 MB 
s 2 GB a více systémové paměti 

 

  Porty  
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Vpředu: vypínač, bezpečnostní tlačítko 
Windows, tlačítko pro otočení obrazovky, tlačítko 
pro rychlé nastavení tabletu, tlačítko pro rychlý 
přístup k emailu, světelný senzor okolního 
prostředí (pouze panely DLV), duální digitální 
mikrofony, biometrická čtečka 
Levá strana: LED indikátor pera, pero, externí 
wi-fi WAN anténa, konektor 1394, port USB 2.0, 
větráček, reproduktor 
Pravá strana: vypínač bezdrátového vysílače, 
tlačítko pro Wi-Fi CatcherTM , port USB 2.0, slot 
na Express Card, slot na paměťovou kartu SD, 
výstup na sluchátka/reproduktory, mikrofon, slot 
na bezpečnostní kabel 
Vzadu: vstup pro DC napájení, konektor VGA, 
zadní tlačítko tabletu, posunovací tlačítko tabletu, 
konektor RJ45, napájený USB 2.0 port, otočný 
čep, držadlo tabletu, slot na pero 
Rozměry: 25,40 mm × 297,18 mm × 218,44 mm 
Předběžná váha: Začíná na 21,61kg2 se 
4článkovou baterií (váha se bude lišit v závislosti 
na konfiguraci a rozdílech ve výrobě). 

 

  Řízení spotřeby  

Baterie s rychlým nabíjecím cyklem 
(ExpressChargeTM  )  
Primární 4článková "chytrá" lithiová iontová 
baterie (29 WHr) 
Primární 6článková "chytrá" lithiová iontová 
baterie (45 WHr) 

 
Prodlužte si provozuschopnost svého notebooku 
až na 9,5 hodin pomocí volitelné záložní baterie 
  
Výška 8,5 mm 
Šířka 295,32 mm 
Hloubka 213,32 mm 
  
Váha 0,59 kg  

1. Volitelná záložní baterie 
2. Uvolňovací páčka záložní baterie 
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Napájecí zdroj 
Miniaturní 45W adaptér: o 45 % lehčí než 65W adaptér 
  
Volitelně: 65W adaptér, 65 W do auta a letadla 
  

1. Miniaturní 45W adaptér 
2. Volitelný 65W adaptér 

 

 

  Additional Features  

ROZŠIŘITELNOST: 

Slot Express Card:  
Jeden 54mm slot ExpressCard 
Vstupní/výstupní porty: 
3 porty USB 2.0 (1 napájený), konektor VGA, konektor 
1394, výstup na sluchátka/reproduktory, konektor RJ-
45, SD vstup a výstup, AC napájení, integrovaný 
mikrofon 
Možnosti optických mechanik (pomocí D/Bay):  
DVD-ROM , 24X CD-ROM, 8X DVD+/-RW , 24X 
CDRW/DVD, disketová mechanika, záložní 6článková 
baterie, 80 GB pevný disk nebo modul Travel Lite 
Volitelná základna MediaBase  
Porty a připojení: 3 porty USB 2.0 (1 napájený port 
USB 2.0), konektor VGA, konektor 1394, konektor DVI, 
konektor RJ-45, sériový port, vypínač, bezpečnostní 
zámek, možnosti optiky: 8X DVD+/-RW 

  

KONEKTIVITA: 

Kabelová:  
Kabelová: interní modem 56K V924, síťový adaptér pro 
10/100/1000gigabitový1 Ethernet 
WWAN:  
Bezdrátová minikarta Dell Wireless 5520 Mobile 
Broadband (Tri-band HSDPA 3,6) se službami od 
společnosti Vodafone (vybrané země v Evropě) 
WLAN  
Bezdrátová karta Dell Wireless 1390 (802,11g); 
Bezdrátová karta Dell Wireless 1490 (802,11a/g); 
Bezdrátová karta Dell Wireless 1505 (802,11a/g/draft 
n); Interní bezdrátová Bluetooth 2.0 karta Dell Wireless 
360 (vylepšitelná na Bluetooth 2.1 EDR) (volitelně). 

 
AUDIO 

Dvoukanálové HD audio 
Interní HD audio 
Externí stereovstup pro mikrofon 
  
4ohmové reproduktory 
Interní zesilovač pro reprodukci: 2,0W kanál do 4 ohmů 
  
Klávesové zkratky pro ovládání hlasitosti, programové 
nabídky 

  

ZABEZPEČENÍ: 

Fyzické zabezpečení:  
sloty pro kabelový zámek, media modul a zámky 
pevného disku. 
Uživatelské a systémové zabezpečení:  
Modul Trusted Platform 1.2 a standardní čtečka otisků 
prstů UPEKTM . Balíček Wave EmbassyTM  Trust od 
firmy Wave Systems, volitelná integrovaná čtečka 
Smart Card (pomocí 54mm express card) 
Síťové zabezpečení:  
802.11 Wi-Fi Protected Access (WPA), 802.11i 
(WPA2), Virtual Private Networks (VPN) a 802.1x s 
režimy EAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.dell.cz 


