
Dell Rugged laptops, tablets en accessoires

ONTWORPEN OM DE ZWAARSTE OMGEVINGEN TER WERELD TE WEERSTAAN

Met Dell Latitude Rugged laptops, tablets en accessoires beschikt u over de beste duurzaamheid, 
betrouwbaarheid en productiviteit

 Ga voor meer informatie naar Dell.com/Rugged

ULTIEME PRODUCTIVITEIT

https://www.dellemc.com/en-us/rugged/index.htm


U kunt niet langzamer gaan werken bij een moeilijke taak. Met welke 
uitdagingen u ook te maken krijgt, u wilt ze altijd met het volste 
vertrouwen aanpakken. Dell Rugged: extreme duurzaamheid voor 
betrouwbaarheid van wereldklasse in veeleisende omstandigheden.

RUGGED VOOR HET 
ECHTE LEVEN

Waarom kiezen voor Dell Rugged 
laptops en tablets?

U moet productief blijven en efficiënt werken, zelfs als de omstandigheden 
niet meezitten. Dell Rugged laptops en tablets zijn ontworpen voor uw 
manier van werken, met beeldschermen die buitenshuis goed leesbaar 
zijn, touchscreens die met handschoenen kunnen worden bediend, 
mogelijkheden voor legacy-IO en geavanceerde draadloze connectiviteit.

OVERAL  
PRODUCTIEF 

Met het Dell Rugged portfolio kunt u werken op de meest uitdagende 
locaties ter wereld. Met Dell Rugged systemen houdt u de controle 
over uw technologie, met dezelfde toonaangevende beveiliging, 
beheerbaarheid en betrouwbaarheid als de rest van het Dell Latitude 
portfolio.

EERSTEKLAS  
BEHEER

• 5G verbindingsoptie op de nieuwste serie robuuste laptops en tablets
• Professionele grafische optie op de nieuwste semi-robuuste laptop
•  Scherm tot 1400 nits dat in direct zonlicht afleesbaar is, met antireflectiebehandeling en mogelijkheid om met handschoenen 

aan te raken
• Verzegelde, aanpasbare toetsenborden met RGB-achtergrondverlichting op alle laptops en beschikbaar voor tablets
• Webcams met fysieke privacyshutters
•  Intel 802.11ax/Wi-Fi 6E op de nieuwste serie robuuste laptops, Wi-Fi 6E met Dual Band-ondersteuning op de tablet, met 

optionele Bluetooth 
• Vaste gps
• Onafhankelijk gecertificeerd volgens MIL-STD-810H-testen en IEC-standaarden voor ingangsbescherming.
• Betrouwbare beveiliging met databescherming van Dell | Versleuteling en TPM | Geavanceerde ControlVault™-verificatie
•  Een verscheidenheid aan robuuste accessoires voor robuuste laptops en tablets - variërend van mobiliteit, opladen, docking 

en input-output (i/o) categorieën
• Gemeenschappelijke docking voor de nieuwste serie robuuste laptops
• Speciale software (Rugged Control Center), om de productiviteit van robuuste apparaten te verbeteren

AANBEVOLEN OP DE DELL RUGGED-REEKS 



Bereid u voor op uw werk, waar u ook bent, met de lichtste†, krachtigste† 

5G-compatibele 14 inch semi-robuuste laptop. Met 11e generatie Intel Core-
processors en tot 2 TB aan snelle, betrouwbare en hoogwaardige PCIe 
SSD's, kan deze IP-53-gecertificeerde laptop, getest volgens MIL-STD-810H-
specificaties, zware omgevingen doorstaan en er zelfs in gedijen. Met een 
optionele 1100-nit FHD-touchscreen die geschikt is voor handschoenen, kunt u 
zelfs in direct zonlicht werken. Optionele dubbele hot-swappable batterijen met 
een runtime van de batterij tot 25 uur***. De Latitude 5430 Rugged Laptop is 
FirstNet ready™ met band 14.

LATITUDE 5430 RUGGED LAPTOP

Maak kennis met de Dell Rugged reeks
RUGGED LAPTOPS & TABLETS - VOOR DE ULTIEME PRODUCTIVITEIT OP UW WERKPLEK

Werk sneller, overal, met de lichtste*, krachtigste* 12 inch volledig robuuste 
tablet, met het grootste* schermoppervlak in zijn klasse. De Latitude 7230 
Rugged Extreme Tablet heeft een scherm van 1200 nit in direct zonlicht dat 
geschikt is voor multi-touchfunctionaliteit en kan elke situatie aan. De hele 
dag door wordt productiviteit eenvoudig gemaakt met optionele dubbele hot-
swappable batterijen. De Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet is FirstNet 
ready™ met band 14.

LATITUDE 7230 RUGGED EXTREME TABLET

LATITUDE 7330 RUGGED EXTREME LAPTOP

Werk in de zwaarste omgevingen, met de kleinste* * 5G-compatibele 13 inch 
volledig robuuste laptop. Met 11e generatie Intel Core-processors en tot 2 TB 
aan snelle, betrouwbare en krachtige PCIe SSD’s, is deze laptop met IP-65-
classificatie, getest volgens MIL-STD-810H-specificaties, bestand tegen de meest 
extreme omgevingen. Met een optionele 1400-nit FHD-touchscreen die geschikt 
is voor handschoenen, kunt u zelfs in het felste zonlicht werken. Optionele 
dubbele hot-swappable batterijen met een runtime van de batterij tot 25 uur***. 
De Latitude 7330 Rugged Extreme Laptop is FirstNet ready™ met band 14.



Accessoires voor Dell Rugged laptops en tablets

IN EEN VOERTUIG

OP UW WERKPLEK

OP HET BUREAU

RUGGED OPLOSSINGEN DIE U HELPEN PRODUCTIEF TE BLIJVEN, WAAR U OOK AAN DE SLAG BENT.

ROBUUST DOCKINGSTATION VOOR OP 
HET BUREAU

Betere videoconnectiviteit met dubbele Display 
Port-uitgangen. Beveilig uw notebook met twee 
slots voor kabelvergrendeling. Compatibel met 
de Latitude 14/12 Rugged Extreme en Latitude 

14 Rugged notebooks. 

LIND MODULAIRE BATTERIJLAADBAY

Houd de batterijen van uw Dell Latitude Rugged 
laptop of tablet volledig opgeladen.

RUGGED TABLET VOERTUIG-
DOCKINGSTATIONS

Monteer uw rugged tablet in uw voertuig met 
dockingstation van Havis, PMT en Gamber 

Johnson voor mobiele productiviteit. 

AUTO AIR DC ADAPTER

Kies voor meer kracht en blijf productief 
onderweg, tijdens een vlucht of op kantoor 

met de Dell™ voedingsadapter. Dit alles-in-één 
gelijkstroomapparaat levert stroom voor uw Dell 

notebook en laadt deze meteen op.

RUGGED NOTEBOOK VOERTUIG-

DOCKINGSTATIONS

Monteer uw rugged notebook in uw voertuig 
met dockingstations van Havis, PMT en Gamber 

Johnson voor mobiele productiviteit. 

RUGGED TABLET ACCESSOIRES

Gebruik uw robuuste apparaat overal op uw werk, met op maat 
gemaakte accessoires: draaibare handriem, mobiele standaard, stevig 
handvat en duurzaam nylon handvat voor de tablet, schouderriem, 

nylon handvat en robuuste rugzak voor de laptop.

RUGGED-TOETSENBORD

Verhoog uw productiviteit door een volwaardig 
toetsenbord met IP-65-classificatie toe te 

voegen dat gemakkelijk op zijn plaats klikt en uw 
tablet verandert in een 2-in-1. 

MAGNETISCHE BEVESTIGING RUGGED ACTIVE PEN

Monteer uw robuuste tablet op elk 
oppervlak, met een krachtige VESA 

magnetische achterplaat die is 
gebouwd voor zware omstandigheden.

Krijg een pen-op-papier-achtige 
responsieve ervaring op uw robuuste 
tablet, met de robuuste active pen 

met IP-55-classificatie.


