
Dell Vostro 3420

Displej: 14palcový, Full HD, nedotykový displej

Procesor: 11th Generation Intel® Core™ i3-i7

Pamět: 4-32 GB, DDR4, 2 666MHz/3200MHz

Pevný disk: SSD, 128 GB – 1 TB

Operační systém: Windows 11 Pro

Porty: USB 3.2 Gen 1 (x2), USB2.0 (x1), HDMI 

1.4, SD Media Card Reader, RJ45

Webkamera: 720 px

Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Podsvícená klávesnice odolná proti polití

Hmotnost: pouze 1,5 kg

Notebooky vhodné pro žáky řady 
Vostro 3400 a 3500

 – 3420 – 14” Intel CPU

 – 3425 – 14” AMD CPU

 – 3510 – 15” Intel CPU

 – 3525 – 15” AMD CPU

Hlavními odlišovacími znaky je velikost dis-

pleje a typ procesoru. Obě řady disponu-

jí velmi variabilními komponenty ovlivňu-

jící rychlost, kapacitu dat, kvalitu obrazu  

i zvuku a je pouze na vás, jaké variabilitě 
dáte přednost, aby plně pokryla nároky vaší 
školní výuky.

Služby Dell:
 – certifikace MIL-810 (testy na vojenské 

úrovni)

 – 1-4letá podpora se servisní službou 
Next Business Day, tj. s ukončením 
opravy již následujícího pracovního 
dne

 – služba Accidental Damage Protec-
tion – 2-4letá služba poškození  
při nehodě

Speciální softwarová technologie displeje snižuje 
vyzařování škodlivého modrého světla pro zrako-

vé pohodlí při delším pobytu před obrazovkou.

Speciální bezpečnostní čip na základní desce, 
který vytváří a ukládá hesla a šifrovací klíče. Ověří, zda před spuštěním nedošlo k zásahu do počí-
tače a ochrání data před externími softwarovými útoky. Výkonná baterie pomocí speciální funkce 
je nabita na 80 % již za hodinu.

+



Dell Vostro 5620

Displej: 16palcový, poměr stran 16:10, Full 
HD, nedotykový displej

Procesor: 12th Generation Intel® Core™ i3-i7

Pamět: 4-32 GB, DDR4, 3200MHz

Pevný disk: SSD, 256 GB – 1 TB

Operační systém: Windows 11 Pro

Porty: USB 3.2 Gen 1 (x2), USB2.0 (x1), HDMI 

1.4, SD Media Card Reader, RJ45

Webkamera: Full HD 1080p

Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Podsvícená klávesnice s numerickou, odolná 

proti polití

Hmotnost: pouze 1,9 kg

Notebooky vhodné pro učitele řady 
Vostro 5400 a 5600

 – 5410 – 14” Intel CPU

 – 6415 – 14” AMD CPU

 – 5620 – 16” Intel CPU

 – 5625 – 16” AMD CPU

Hlavními odlišovacími znaky je velikost displeje 

a typ procesoru.

 – desktopové, offline verze všech 
aplikací

 – v rámci jednoho účtu je možné 
Microsoft Office nainstalovat 
až na 5 počítačů a 5 mobilních 
zařízení (mobil, tablet)

 – Minecraft: Education Edition
 – Intune

 – Bookings

 – licence operačního systému  
Windows v aktuální verzi

Prohlédněte si zařízení 
DELL pro školy na 
našem e-shopu:

eshop.k-net.cz

Pro každodenní používání s plynulým výkonem, 
dostatečnou rychlostí, spolehlivostí se základním 

zabezpečením a službami.

+

Díky procesoru 12. generace dosahuje špičkového výkonu, který vám zpříjemňuje vaši práci. Inteligentní 
systém chlazení umožňuje pracovat i na dece. Zvuk je stejně jasný jako při telefonním hovoru s pomocí 
zabudovaného dvojitého mikrofonu a umělé inteligence, která snižuje hluk na pozadí. Ideální pro 
konferenční hovory a online výuku.
Speciální bezpečnostní čip na základní desce, který vytváří a ukládá hesla a šifrovací klíče.
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