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Laptop 14" DELL Latitude
E5440 i5-4300U 1.9GHz /
Black / Kamera / 8GB RAM /
HDD 128 GB SSD / Win 7 Pro /
Grade A / Gwarancja 12 mcy
(bateria 3 miesiac
Cena

1 063,95 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu
Procesor Intel Core i5 piątej generacji

Usprawnij korzystanie z komputera dzięki doskonałym funkcjom graficznym i automatycznemu zwiększaniu szybkości pracy w razie potrzeby.
Procesory Intel Core i5 piątej generacji zapewniają doskonałą wydajność, korzystanie w pełni z efektów wizualnych oraz funkcje zabezpieczeń
gwarantujące większe bezpieczeństwo. Za automatyczne przyśpieszanie pracy procesora w razie potrzeby odpowiada technologia Intel Turbo
Boost 2.0. Bezproblemowe oglądanie filmów i zdjęć oraz granie w gry zapewnia zestaw wbudowanych w procesorze funkcji graficznych – przy
doskonałym czasie pracy na akumulatorach.
Niezawodna wydajność

Wydajne wykonywanie codziennych zadań dzięki opcjonalnym procesorom Intel® Core™ i3, i5 oraz i7 o ultra niskim napięciu.
Współczesne warunki biznesowe wymagają pracy w każdym czasie i w każdym miejscu. Właśnie dlatego potrzebujesz notebooka, który nadąży
za Twoim stylem pracy. Notebooki Latitude z serii E łączą światowej klasy konstrukcję z wysoką odpornością, umożliwiając pracę we wszystkich
sytuacjach biznesowych.
Znakomity wygląd — konstrukcja Dell Tri-Metal™ z wykończeniem obudowy ekranu LCD z matowego anodyzowanego aluminium.
Mniej zmartwień dzięki odpornej na rozlanie cieczy klawiaturze i osłonie wyświetlacza, która chroni zamknięty panel LCD.
Atrakcyjne szczegóły — od solidnych stalowych zawiasów i zatrzasku wyświetlacza ze stopu cynku po pokryty metodą proszkową
spód zabezpieczony przed rysami i zadrapaniami.
Trwała konstrukcja

Wysokiej jakości wyświetlacz WLED (Antiglare)
Duża powierzchnia robocza z powłoką antyodblaskową zapewnia niesamowity komfort pracy którego próżno szukać w marketowych
odpowiednikach w tym przedziale cenowym!
Gwarancja
Laptopy używane - 12 miesięcy ( bateria 3 miesiące )
Wszystkie jednostki są w pełni przetestowane i oczyszczone, wraz z zasilaczem AC i niezbędnymi przewodami, komputer stacjonarny bez
klawiatury i myszy, wyceniane indywidualnie.
Oferta ograniczona do czasu i dostępności zapasów, proszę pytać o dostępność
Klasa / Grade A - urządzenia mają minimalne lub umiarkowane oznaki użytkowania (możliwe niewielkie zadrapania na pokrywie lub obudowie).
Klawiatura przetestowana, działająca w 100%, nie jest zużyta. Ekran pozbawiony cieni, plam, punktów nacisku, zadrapań i nie ma uszkodzeń
mechanicznych. Urządzenie pracuje technicznie
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