XPS Duo 12

Guia do produto

A quem se destina?
Profissionais que precisam de mobilidade constante e que gostam de estar conectados aos amigos e à família
Clientes que geralmente alternam entre os modos notebook (produtividade) e tablet (consumo de dados)

Venda em 5 segundos
Ultrabook™ + tablet

Esse Ultrabook™ conversível para dois modos muda com elegância do eficiente
“modo notebook” para o “modo tablet”, oferecendo o melhor em cada um

Tela “flip”

Permite uma transição perfeita entre os modos e protege o teclado enquanto
está no modo tablet

Venda em 60 segundos
2 dispositivos em um

Modo notebook: crie documentos e responda a e-mails com rapidez
Modo tablet: toque para navegar na Web, assistir a vídeos e ler mídia digital

Design inteligente

Materiais de qualidade com recursos funcionais e estética impressionante

Touchscreen

Aproveite o software otimizado para toque do Windows 8

Por que ele é ótimo?
Recursos indispensáveis

O tablet conversível é fornecido com teclado com iluminação traseira em
tamanho normal, portas USB 3.0 e suporte a Adobe® Flash®

Ângulo de visão de 160°

Compartilhe suas fotos e documentos com as pessoas à sua volta com
mais facilidade, e todos conseguirão ver claramente de qualquer ângulo

Materiais de primeira
qualidade

Fibra de carbono na base mantém a parte inferior agradável ao toque

Multitoque para 4 dados	Os botões da direita/esquerda estão integrados embaixo do touch pad de
vidro de modo que você tem mais espaço para gestos

,

Detalhes do sistema

XPS Duo 12 comparado a notebooks semelhantes

Flexível

Tela “flip” exclusiva para transição fácil do modo Ultrabook™ para o modo tablet

Performance

Processador Intel® Ivy Bridge e placas gráficas Intel® HD 4000

Design funcional

Alumínio usinado, Corning® Gorilla® Glass, base de fibra de carbono,
apoio para as mãos agradáveis

Móvel

Formato altamente móvel (15-20 mm) e leve (a partir de 3,35 lb*/1,52 kg*)

Sistema operacional Windows 8 ou Windows 8 Pro
Processador

Intel® Core™ (“Ivy Bridge”) da 3ª geração - i5-3317U ou i7-3517U)

Memória

SDRAM DDR3L de 4 GB* ou 8 GB*

Disco rígido

SSD de 128 GB* ou SSD mSATA SSD de 256 GB* com
Intel® Rapid Start Technology*

Tela

Alta definição total de 12,5 polegadas, 400 nits, 1080 p,
com Corning® Gorilla® Glass

Placa gráfica

Intel® HD 4000

Som

Áudio de alta definição com Waves MaxxAudio® 4

Bateria

Bateria de íon de lítio de 47 WHr de seis células (integrada)

Exiba-o
Design funcional

Veja mais conteúdo na tela

1.

Permita que o cliente tenha uma experiência
“prática” com o XPS 12, abrindo-o, tocando
no teclado e segurando-o nas mãos.

1.

2.

Mostre ao cliente como mudar do modo
Ultrabook™ para o modo tablet e vice-versa.

Demonstre a visualização 160°: coloque o
Duo 12 sobre uma mesa e demonstre o quanto
consegue articulá-lo em ambas as direções
sem comprometer a visualização do conteúdo.

2.

Abra um vídeo para mostrar como você
e o cliente conseguem ver claramente
de diferentes ângulos.

Acessórios*
Docking station para
dois vídeos Targus
USB 3.0 SuperSpeed™

Você não precisará mais
conectar todos os cabos do
sistema sempre que desejar
usar um teclado externo,
uma impressora etc.

Fones de ouvido com
áudio Bose® IE2

Combina um encaixe seguro
com durabilidade, tornando
esses fones de ouvido ideais
para música - sempre que
você desejar, onde quer
que você esteja.

Imagens adicionais

*MEMÓRIA: é necessário ter um sistema operacional de 64 bits para oferecer suporte à memória de sistema de 4 GB ou mais. DISCO RÍGIDO: 1 GB significa 1 bilhão de bytes, e TB equivale a 1 trilhão
de bytes; a capacidade real varia de acordo com o material pré-carregado e o ambiente operacional, podendo ser menor. SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft® e Windows® 8 são marcas registradas
da Microsoft® Corporation. TECNOLOGIA INTEL® RAPID START: requer uma unidade de estado sólido (SSD) ou HDD + SSD adequadamente configurada. PESO PRELIMINAR: os pesos variam de acordo
com a configuração e as condições de fabricação. ACESSÓRIOS: os acessórios exibidos acima (docking station, fones de ouvido) são opcionais e podem não estar disponíveis em todos os locais.
Confidencial: não deve ser disponibilizado ao público. Este documento é apenas para fins informativos. A Dell não oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, neste resumo. As informações
contidas neste documento foram obtidas por meio de fontes divulgadas ao público e devem ser utilizadas somente para treinamento da equipe de vendas. Embora o devido cuidado tenha sido
tomado, a Dell não pode garantir a precisão das informações relacionadas aos produtos ou ao software de terceiros. Copyright: © 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

