
Dell Rugged bärbara datorer, surfplattor 
och tillbehör

BYGGD FÖR ATT KLARA VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖER

Du får klassens bästa hållbarhet, pålitlighet och produktivitet på fältet med Dell Rugged bärbara datorer, 
surfplattor och tillbehör

Mer information finns på Dell.com/Rugged

OPTIMAL PRODUKTIVITET PÅ FÄLTET

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


Du kan inte sakta ner bara för att arbetsmiljön är krävande. Oavsett 
vilka utmaningar som kommer i din väg kan du hantera dem utan 
problem. Dell Rugged står för extrem hållbarhet och världsledande 
tillförlitlighet i svåra miljöer.

ROBUST KONSTRUKTION 
FÖR VERKLIGHETENS 

UTMANINGAR

Varför bärbara datorer och surfplattor  
i Dell Rugged-serien

Du behöver vara produktiv och arbeta effektivt även när väder och 
vind motarbetar dig. Dell Rugged bärbara datorer och surfplattor är 
utformade för dina behov med funktioner som utomhusanpassade 
skärmar, pekfunktioner som kan användas med handskar, IO-funktion 
och avancerad trådlös anslutning.

PRODUKTIVITET 
ÖVERALLT 

Med Dell Rugged-serien kan du enkelt arbeta även i världens mest 
krävande miljöer. Med Dell Rugged-systemen kan du behålla kontrollen 
över tekniken tack vare samma branschledande säkerhet, hanterbarhet 
och tillförlitlighet som hos resten av Dell Latitude-serien.

AVANCERADE 
KONTROLLFUNKTIONER

• 5G-anslutningsmöjligheter på senaste serien Rugged bärbara datorer och surfplattor

• Grafikalternativ i proffsklass på senaste halv-rugged bärbara datorer

• Upp till 1 400-nit skärm som syns i direkt solljus. Har antireflexbehandling och pekfunktioner för handskar

• Förseglade, anpassningsbara bakgrundsbelysta RGB-tangentbord på alla bärbara datorer och tillgängliga för surfplattan

• Webbkameror med fysiska sekretesslutare

•  Intel 802.11ax/Wi-Fi 6E på senaste Rugged-serien bärbara datorer, Wi-Fi 6E med stöd för dubbla band på surfplattan och 

med Bluetooth som tillval 

• Dedikerad GPS

• Testade och certifierade av oberoende källor enligt standarden MIL-STD-810H och kapslingsklassning IEC

• Hög säkerhet med Dell Data Protection | Encryption och TPM | ControlVault™ Advanced Authentication

•  Ett urval av tåliga tillbehör för Rugged bärbara datorer och surfplattor – för kategorier som mobilitet, laddning, dockning och 

ingångar/utgångar

• Standarddockning för senaste serien Rugged bärbara datorer

• Dedikerad programvara (Rugged Control Center) som ger högre produktivitet på Rugged-enheterna

EGENSKAPER OCH FUNKTIONER I DELL RUGGED-SERIEN 



Var klar att arbeta överallt med den lättaste†, mest kraftfulla†, 5G-förberedda 
14-tums ”semi-rugged” bärbara datorn. Den har 11:e generationens Intel 
Core processorer och upp till 2 TB snabba och pålitliga PCIe SSD med hög 
prestanda. Denna bärbara dator är IP-53-klassad och har testats enligt MIL-
STD-810H för att tåla och fungera i krävande miljöer. Med ett handskanpassat 
FHD-pekskärmsalternativ på 1 100 nit kan du arbeta även i direkt solljus. 
Dubbla utbytbara batterier (tillval) har upp till 25 timmars batteritid***. 
Den bärbara datorn Latitude 5430 Rugged är FirstNet Ready™ med band 14.

BÄRBARA DATORN LATITUDE 5430 RUGGED

Bekanta dig med Dell Rugged-serien
RUGGED BÄRBARA DATORER OCH SURFPLATTOR – FÖR OPTIMAL PRODUKTIVITET PÅ FÄLTET

Arbeta snabbare, överallt med den lättaste* , mest kraftfulla* 12-tums Rugged-
surfplattan som har största* skärmytan i sin klass. Surfplattan Latitude 7230 
Rugged Extreme har en 1 200-nit-skärm som kan ses i direkt solljus och har 
handskanpassade pekfunktioner så att den kan användas när som helst i alla 
typer av miljöer. Det är också enkelt att arbeta hela dagen med dubbla batterier 
som kan bytas under drift. Latitude 7230 Rugged Extreme-surfplattan är 
FirstNet Ready™ med band 14.

SURFPLATTAN LATITUDE 7230 RUGGED EXTREME

BÄRBARA DATORN LATITUDE 7330 RUGGED EXTREME

Arbeta i de mest krävande miljöerna med den minsta* * 5G-förberedda  
13-tums bärbara datorn. Datorn har 11:e generationens Intel Core processorer 
och upp till 2 TB snabba och pålitliga PCIe SSD med hög prestanda. Denna 
bärbara dator är IP-65-klassad och har testats enligt MIL-STD-810H för att 
tåla de mest krävande miljöerna. Med alternativet 1 400-nit handskanpassad 
FHD-pekskärm kan du även arbeta i starkt solsken. Dubbla utbytbara batterier 
(tillval) har upp till 25 timmars batteritid***. Bärbara datorn Latitude 7330 
Rugged Extreme är FirstNet Ready™ med band 14.



Tillbehör för Dell Rugged bärbara datorer och surfplattor

I FORDON

PÅ FÄLTET

VID SKRIVBORDET

RUGGED-LÖSNINGAR SOM HÅLLER DIG PRODUKTIV VAR DU ÄN ARBETAR.

BORDSDOCKNINGSSTATION FÖR 
RUGGED-SERIEN

Bättre videoanslutning med dubbla Display Port-
utgångar. Skydda din bärbara dator med dubbla 
kabellåsspår. Kompatibel med bärbara datorer i 
Latitude 14/12 Rugged Extreme- och Latitude 

14 Rugged-serien. 

LIND MODULÄRT BATTERILADDNINGSFACK

Se till att din Dell Latitude Rugged bärbara dator eller 
surfplatta är fulladdad.

FORDONSDOCKNINGSSTATIONER FÖR 
RUGGED-SURFPLATTOR

Kom igång med jobbet direkt och montera 
din Rugged-surfplatta i ditt fordon med 
dockningsstationer från Havis, PMT och 

Gamber Johnson. 

NÄTADAPTER FÖR BIL OCH FLYG

Ladda och var produktiv på vägen, flyget 
eller kontoret med Dell™ Power Adapter. Det 
här är en allt-i-ett-nätadapter som både kan 
strömförsörja en bärbar dator från Dell och 

ladda dess batteri.

FORDONSDOCKNINGSSTATIONER FÖR 

BÄRBARA DATORER I RUGGED-SERIEN

Kom igång med jobbet direkt och montera 
din bärbara Rugged-dator i ditt fordon med 

dockningsstationer från Havis, PMT och 
Gamber Johnson. 

TILLBEHÖR TILL RUGGED-SURFPLATTOR

Använd din Rugged-enhet överallt på fältet. Det finns 
anpassningsbara tillbehör som roterande handledsremmar, mobila 

stativ, kraftigt handtag och tåliga nylonhandtag samt Rugged-
ryggsäck för din bärbara dator.

RUGGED-TANGENTBORD

Öka produktiviteten genom att lägga till ett 
IP-65-klassat fullstort tangentbord som ansluts 
enkelt och gör din surfplatta till en 2-i-1-dator.

 

MAGNETSTATIV RUGGED ACTIVE-PENNA

Montera din Rugged-surfplatta direkt 
på vilken metallyta som helst med en 
kraftfull VESA magnetplatta gjord för 

tuffa förhållanden.

Du får en responsiv upplevelse, 
som med papper och penna, på din 
Rugged-surfplatta med den aktiva 

pennan som är IP-55-klassad.


