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DELL REFURBISHED

SISTEME
DELL ALL IN ONE

Descoperiţi o redare în flux mai rapidă
şi mai lină, pe un sistem all-in-one
conceput pentru divertisment fără
limite. Tehnologia SmartByte
prioritizează traficul generat de
redarea video în flux faţă de celelalte
conexiuni la reţea, astfel încât puteţi
să vizionaţi în mod optim serialele
preferate sau să discutaţi în timp real
prin chat video, cu mai puţină latenţă
ori încărcare în memoria cash.

Divertismentul este la o atingere
distanţă datorită afişajului FullHD cu
ecran tactil opţional. DELL All in One
sunt sisteme echipate cu cele mai noi
tehnologii inginerești. Astfel la bortul
unui All in One DELL pot fi găsite
ultimele generații de procesoare Intel
Core i5 și i7 și plăci grafice dedicate
de la GeForce.

Performanţă pe care
vă puteţi baza

Mai puţine cabluri, mai multă
flexibilitate: acest sistem all-in-one
flexibil oferă numeroase opţiuni
wireless, adunând totodată toate
cablurile într-un singur conector,
pentru un spaţiu de lucru mai liber şi
mai eficient.
Rămâneţi conectat cu uşurinţă:
numeroasele porturi opţionale
îmbunătăţesc modul în care lucraţi,
oferindu-vă un mod simplu şi
centralizat de a vă conecta şi de a
partaja conţinut de pe dispozitive.

https://itshoponline.org/categorie-produs/sisteme-all-in-one/
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LAPTOPURI
DELL XPS

Vă prezentăm cel mai mic laptop
de 15,6" de pe planetă.

Forţează limitele inovării.
Cel mai mic laptop de 15 inchi din
lume are performanţă neobosită şi
afişaj InfinityEdge uimitor – toate
combinate în cel mai puternic laptop
XPS al nostru.
Vedeţi ce diferenţă pot face cei peste
opt milioane de pixeli la un laptop cu
procesor puternic şi afişaj tactil
opţional, cu rezoluţie Ultra HD 4K

Nu rataţi niciun detaliu: cu afişajul
UltraSharp 4K Ultra HD, puteţi vedea
în mod detaliat fiecare pixel, fără a fi
necesar să măriţi imaginea. Şi, cu 6 de
milioane mai mulţi pixeli decât
Rezoluţia Full HD şi 3 de milioane mai
mult decât al sistemului MacBook Pro,
vă puteţi editaţi imaginile cu mare
precizie fără grija neclare sau
Eliminare linii.

Singurul afişaj InfinityEdge de 15,6"
din lume3: afişajul aproape fără
margini maximizează spaţiul pe
ecran, integrând un afişaj de 15,6" întrun laptop de aproape 14", mulţumită
cadrului de numai 5,7 mm.
Sistem de operare: Windows 10 Pro.
Design unic: având o înălţime de
numai 11 – 17 mm şi o greutate minimă
de numai 1,8 kg (4 lb) cu unitate SSD,
XPS 15 este unul dintre cele mai
uşoare laptopuri de 15" de înaltă
performanţă din lume.

https://itshoponline.org/categorie-produs/laptopuri-i7/
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LAPTOPURI
DELL INSPIRON 13

Treceţi la acţiune printre-o simplă
basculare: datorită balamalei
inovatoare de 360°, sistemul 2 în 1
Inspiron seria 5000 versatil şi uşor
poate fi comutat cu uşurinţă între cele
patru moduri. Modul cort vă permite
să utilizaţi în timp real reţetele
culinare, modul suport vă permite să
vizionaţi filme în avion, modul laptop
vă permite să scrieţi romane sau să
trimiteţi e-mailuri şi modul tabletă vă
permite să citiţi mai uşor ca oricând
atunci când vă lăsaţi pe spate.

Sunete şi imagini uimitoare: fiecare
sistem Inspiron 5000 are sistem audio
Waves MaxxAudio® Pro şi placă
grafică Intel® HD 520 instalată, astfel
încât conţinutul multimedia să arate
şi să se audă mai bine ca oricând.

https://itshoponline.org/categorie-produs/laptopuri-i7/

Mai multe moduri.
Opţiuni ideale.

Pregătit de drum: sistemul 2 în 1 de
13,3 inchi este cel mai popular sistem
2 în 1 oferit de noi. Poate fi strecurat
uşor în geantă şi oferă mult spaţiu pe
ecran, la care vă puteţi uita ore întregi
fără să vă obosească ochii.
Nenumărate opţiuni: tastatura
retroiluminată disponibilă face mai
plăcută munca în mediile cu lumină
slabă, iar opţiunea de cameră cu
infraroşu, însoţită de caracteristica
Windows Hello, vă permite să vă
conectaţi rapid şi sigur prin
recunoaştere facială
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STATII GRAFICE
DELL PRECISION

Performanţă
extrem de rapidă

La fel de puternic şi inteligent ca dvs.:
cel mai nou procesor Intel® Xeon® vă
susţine cele mai solicitante aplicaţii.
Având acum la dispoziţie o nouă
generaţie de arhitectură cu un singur
socket şi până la 10 nuclee, puteţi
beneficia de performanţă maximă
pentru cele mai îndrăzneţe idei.
Noul design termic cu mai multe
canale vă oferă răcire avansată şi
funcţionare mai silenţioasă atunci
când sistemul rulează la intensitate
maximă.
Eliminaţi factorii care vă distrag
atenţia: concentraţi-vă pe activităţile
dvs. cu această staţie de lucru mai
silenţioasă ca niciodată.
Staţia de lucru tower Precision se
dezvoltă odată cu ideile dvs.,
indiferent cât de înalte vă sunt
aspiraţiile, mulţumită unui nou şasiu
care combină un design flexibil cu
scalabilitatea extraordinară a
soluţiilor de stocare.

https://itshoponline.org/categorie-produs/statii-grafice/

Se adaptează la inovaţiile dvs.: staţia
de lucru tower Precision este
pregătită pentru proiecte complexe,
printre care se numără fluxurile de
lucru în realitatea virtuală, datorită
plăcilor grafice AMD Radeon Pro™ de
generaţie următoare şi NVIDIA
Quadro® care oferă performanţă
maximă. Staţia de lucru acceptă până
la 600 W de putere grafică şi opţiuni
viitoare de până la 300 W pentru
fiecare placă grafică (este necesară o
sursă de alimentare de 950 W).
Reglaţi fin conţinutul audio şi video:
controlaţi fără efort preferinţele audio
şi video cu un modul de interfaţă
audio profesional opţional, capabil să
gestioneze aplicaţiile profesionale.
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SISTEME DESKTOP
DELL OPTIPLEX

Compact şi bogat în
caracteristici

Puternic din toate punctele de
vedere: îndepliniţi-vă rapid şi comod
sarcinile zilnice datorită celui mai
recent procesor Intel® şi opţiunilor de
memorie RAM de mare viteză, de
până la 16 GB1, care oferă putere şi
performanţă fiabilă.
Sistem de operare: Windows 7/10 Pro.
Este reproiectat să încapă pe birou şi
să se încadreze perfect în mediul dvs.
profesional.

Creat pentru a elibera spaţiu pe
birou: designul cu formă compact,
care urmează să fie brevetat, vă oferă
economii de spaţiu, fără să fie nevoie
să faceţi rabat de la caracteristici sau
de performanţă.
Spaţiu de stocare suficient: salvaţi şi
accesaţi prezentările, documentele şi
conţinutul multimedia fără grija
restricţiilor de spaţiu datorită hard
diskului de până la 2 TB

https://itshoponline.org/categorie-produs/sisteme-pc-i5/

Funcţionare neîntreruptă: noul
sistem de ventilare şi filtrul ultrafin au
fost create pentru a îmbunătăţi fluxul
de aer, a diminua acumularea prafului
şi a răci sistemul.
Extindere uşoară: aveţi nevoie de mai
multă performanţă? Opţiunile de
sloturi de extindere vă permit să faceţi
upgrade-ul desktopului compact
Vostro după necesităţi, pentru a ţine
pasul cu dezvoltarea companiei.
Mai multe de văzut: acceptă mai
multe afişaje pentru productivitate
sporită cu ajutorul porturilor VGA şi
HDMI.
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SERVERE
DELL POWEREDGE

Tehnologie puternică.
Economii substanțiale

Susţine-ţi-vă sarcinile de lucru în
condiţiile unei densităţi fără
compromisuri
Oferind o performanţă de nivel 2U
într-un şasiu 1U, serverrul de rack cu
două socketuri PowerEdge asigură o
densitate şi o productivitate fără
compromisuri. Făcând parte din a 13-a
generaţie de servere PowerEdge, este
ideal pentru virtualizare, pentru
stimularea aplicaţiilor profesionale
mari sau pentru rularea bazelor de
date tranzacţionale.
Prin densitatea procesoarelor şi a
memoriei, precum şi prin
flexibilitatea capacităţii de stocare de
până la 24 de unităţi SSD de 1,8" cu
memorie flash sau 10 hard diskuri de
2,5" (cu opţiunea înlocuirii a patru
hard diskuri cu patru unităţi SSD
PCIe), aceste servere sunt ideale
pentru soluţiile de procesare analitică
şi tranzacţională la scară mare,
precum soluţiile Oracle şi SQL.

https://itshoponline.org/categorie-produs/servere/

Optimizaţi alocarea resurselor
pentru infrastructură, acceleraţi
implementarea sarcinilor de lucru şi
simplificaţi livrarea serviciilor IT prin
consola unificată şi interfaţa intuitivă
cu utilizatorul oferite de Active
System Manager.
Prin procesarea de înaltă
performanţă, capacitatea extinsă de
memorie şi opţiunile inovatoare de
stocare locală, toate modelele oferind
o scalabilitate mai mare, serverele
PowerEdge din cea mai recentă
generaţie răspund cerinţelor dvs.
actuale prin hardware, spaţiu şi
gestionare simplificată care se
adaptează în funcţie de sarcinile de
lucru.
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SISTEME
DELL ALIENWARE

Cel mai bun sistem
pentru jocuri.

Performanţă, caracteristici vizuale şi
sunet de excepţie
Secretul oricărei victorii este
pregătirea. Cu Alienware puteţi juca
acum orice joc doriţi datorită
procesorului performant Intel® Core™
din a patra generaţie, plăcii grafice
puternice, de până la 175 W, slotului
PCI-Express x16 şi capacităţii de
stocare de care aveţi nevoie pentru a
vă învinge rivalii acum şi în viitor.

Placa grafică opţională GeForce®
GTX™ oferă performanţă incredibilă,
consum eficient de energie şi
tehnologii ultramoderne de joc, pe
care doar NVIDIA le poate oferi. Este
upgrade-ul perfect pentru jocurile de
nivel avansat, permiţându-vă să
dominaţi competiţia datorită
performanţei şi consumului de
energie eficient .

https://itshoponline.org/categorie-produs/sisteme-pc-i7/

Alienware este un PC puternic,
pregătit să înfrunte nu doar cele mai
grele provocări din jocuri, ci şi orice
altă provocare apărută. Cu Alienware
puteţi gestiona uşor e-mailul,
cumpărăturile şi reţelele de
socializare.
Daţi viaţă sistemului Alienware prin
AlienFX® şi lăsaţi-vă şi mai captivat
prin tehnologia de iluminare în joc în
exclusivitate de la Alienware, care
oferă efecte luminoase pentru a-i
avertiza pe jucători asupra unor
evenimente din joc, precum şi efecte
speciale. În prezent, peste 100 de
jocuri şi aplicaţii acceptă AlienFX™.

