
 

 

 

Laptop DELL Inspiron 5406 2-in-1 14-inch Touch i7-1165G7/8GB/512GB SSD/Win10 

Home/2Y/Grey (5406-4413) 
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Διαθέσιμος με Windows 10 Home – Απολαύστε τον καλύτερο συνδυασμό των 

χαρακτηριστικών των Windows που γνωρίζετε και των νέων βελτιώσεων που θα αγαπήσετε 

 

 

 

Ένας υπολογιστής 2-in-1 που φτιάχτηκε για την ψυχαγωγία σας 

Καλύτερη προβολή: Απολαύστε την ευελιξία που σας προσφέρει η τεχνολογία ευρείας γωνίας 

θέασης, χάρη στην οποία όλοι μπορούν να κάθονται γύρω από την οθόνη για να δουν το 

τελευταίο βίντεο που έχει γίνει viral. 

 

Εντυπωσιακή οθόνη: Η οθόνη HD (Dune) ή η οθόνη FHD (Titan Grey) διαθέτει στενό 

πλαίσιο, με αποτέλεσμα μια διευρυμένη αναλογία οθόνης/σώματος και μια απολαυστική 

εμπειρία θέασης 

 

Περισσότερες λειτουργίες: Επιλέξτε τη λειτουργία που ταιριάζει περισσότερο στις 

προτιμήσεις σας ως προς την εμπειρία θέασης, καθώς και στον πολυάσχολο τρόπο ζωής σας. 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία tent ή βάσης, για να δείτε ταινίες στο αεροπλάνο ή για να 

βάλετε στα παιδιά σας να δουν κινούμενα σχέδια στο τραπέζι της κουζίνας. Η λειτουργία tablet 

σας προσφέρει ευκολότερη προβολή από ποτέ, όταν είστε ξαπλωμένοι, ενώ η παραδοσιακή 
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λειτουργία φορητού υπολογιστή σάς επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα παύση, για να ελέγχετε τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να περιηγείστε στο διαδίκτυο. 

Συνδεσιμότητα στην οποία μπορείτε να βασίζεστε: Χάρη στο νέο προαιρετικό πρωτόκολλο 

ασύρματης δικτύωσης 802.11ax (ονομάζεται και Wi-Fi 6), οι ανάγκες του Inspiron 2-in-1 σε 

ό,τι αφορά την ταχύτητα μετάδοσης σήματος, την εμβέλεια και την αξιοπιστία του Wi-Fi 

καλύπτονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ σε πολυσύχναστες καφετέριες και σε άλλα μέρη 

μεγάλης κυκλοφορίας. Επίσης, θα απολαμβάνετε μεγαλύτερη εμβέλεια κατά τη χρήση hotspot. 

 

 

Καλύτερη, ατελείωτη χρήση 

Προστασία ιδιωτικότητας: Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας ολόκληρη την ημέρα, χωρίς 

έγνοιες. Το ολοκαίνουργιο κλείστρο προστασίας ιδιωτικότητας που περιλαμβάνει η κάμερα 

σάς προστατεύει από οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της ιδιωτικότητάς σας. 

 

 

 



Συναρπαστικά χρώματα. Σύγχρονη άνεση. 

Χρώματα που σας εκφράζουν: Επιλέξτε το μοντέλο σε χρώμα Titan Grey που διαθέτει 

μεταλλικό κάλυμμα από αλουμίνιο, για μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας. 

 

Φρέσκια αισθητική, προηγμένη σχεδίαση: Απολαύστε σχεδίαση που περιλαμβάνει ένα λιτό 

στήριγμα παλάμης, άρθρωση με οπές εξαερισμού, καθώς και κουμπί λειτουργίας που είναι 

ενσωματωμένο στο πληκτρολόγιο. 

Κομψή γραφίδα: Ζωγραφίστε και γράψτε με άνεση, χρησιμοποιώντας μια προαιρετική 

Ενεργή γραφίδα, με την οποία μπορείτε να σχεδιάζετε, να κρατάτε σημειώσεις ή να γράφετε, 

με απρόσκοπτο και βολικό τρόπο. Η γραφίδα είναι συμβατή μόνο με διαμορφώσεις που 

περιλαμβάνουν οθόνη FHD. 

Εύκολη πρόσβαση: Το μόνο που χρειάζεται για να ενεργοποιήσετε τον φορητό σας 

υπολογιστή, είναι να ανοίξετε το κάλυμμα και να τον αγγίξετε για να συνδεθείτε. Μόλις 

ανοίξετε το κάλυμμα, ο αισθητήρας που ανιχνεύει το άνοιγμα του καλύμματος, ενεργοποιεί 

τον φορητό σας υπολογιστή, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας ή είναι 

απενεργοποιημένος. Η προαιρετική συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος, που 

ενσωματώνεται στο κουμπί λειτουργίας, καθώς και η λειτουργία Windows Hello, 

εξασφαλίζουν εύκολη, γρήγορη και ασφαλή σύνδεση. 

Πρόσθετος φωτισμός: Δείτε στο σκοτάδι, χάρη στο προαιρετικό φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, 

που σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε εύκολα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, για 

να βρίσκετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο ροής αργά το βράδυ στο κρεβάτι ή στη διάρκεια 

νυχτερινών πτήσεων. 

 



Προσθέστε τις τελευταίες πινελιές 

Μεγάλη ισχύς για τα παιχνίδια σας: Εκτελέστε απρόσκοπτα πολλαπλές εργασίες και 

εξασφαλίστε σταθερή απόδοση κατά τις μετακινήσεις σας, χάρη στους πιο πρόσφατους 

επεξεργαστές Intel® Core™ 11ης γενιάς και τις κάρτες γραφικών Intel® Iris® X με δίσκους 

SSD PCIe έως 512 GB. 

Μεγάλη μνήμη: Χάρη στη μνήμη DDR4 έως 16 GB, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιείτε 

εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών. 

Προβολή σε δύο οθόνες: Απολαύστε διευρυμένη προβολή με την πολυλειτουργική θύρα USB 

Type-C™ που υποστηρίζει DisplayPort, ενώ επιτρέπει την παροχή ισχύος. 

Έξυπνοι αισθητήρες: Το νέο, προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας αξιοποιεί 

προηγμένους αλγορίθμους και επιταχυνσιόμετρα, ώστε να γνωρίζει αν κρατάτε τον φορητό 

υπολογιστή ή αν τον έχετε τοποθετήσει στα πόδια σας ή στο γραφείο. Αυτό του επιτρέπει να 

προσαρμόζει έξυπνα τα θερμικά προφίλ του στην κατάσταση. Επιπλέον, είναι αρκετά έξυπνος 

για να απελευθερώνει την πλήρη ισχύ του, όταν είναι στάσιμος σε ένα γραφείο. 

 

Dell Cinema Guide 

Με το Dell Cinema Guide, βρίσκετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο σε ένα μόνο μέρος. 

Αναζητήστε περιεχόμενο σε διάφορες υπηρεσίες ροής, παρακολουθήστε νέα και παλιά 

επεισόδια των αγαπημένων σας προγραμμάτων, απολαμβάνοντας την εκπληκτική ποιότητα 

χρώματος, ήχου και ροής του Dell Cinema. 

Διατίθεται για συσκευές με Windows 10, είτε στο Microsoft Store είτε προεγκατεστημένο σε 

υπολογιστές των Σειρών XPS, Inspiron ή G. 



*Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή για την προβολή περιεχομένου σε ορισμένες υπηρεσίες 

ροής. 

 

Συνδέστε τις συσκευές σας με το Dell Mobile Connect 

Απρόσκοπτη σύνδεση υπολογιστή/Smart Phone: Αποκτήστε πρόσβαση σε πολλές συσκευές 

χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας, αξιοποιώντας το Dell Mobile Connect1 που συνδέει το 

Smart Phone IOS ή Android με τον φορητό υπολογιστή σας. 

Λιγότεροι περισπασμοί: Χάρη στο Dell Mobile Connect, μπορείτε λαμβάνετε απευθείας στον 

φορητό υπολογιστή σας ειδοποιήσεις για τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, άμεσα μηνύματα και 

άλλες εφαρμογές. Εστιάστε σε μία οθόνη και απαντήστε μόνο όταν σας βολεύει. 

Προστασία απορρήτου: Το τηλέφωνό σας συνδέεται στον υπολογιστή σας μέσω της 

ασφαλούς σύνδεσης σημείο-προς-σημείο του Dell Mobile Connect, έτσι ώστε τα δεδομένα σας 

να μην εκτίθενται ποτέ μέσω μη ασφαλών συνδέσεων στο διαδίκτυο. 

Εύκολη μεταφορά: Μεταφέρετε γρήγορα φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και έγγραφα από 

υπολογιστές σε τηλέφωνα Android και αντίστροφα, χωρίς περίπλοκες υπηρεσίες αποθήκευσης 

σε νέφος ή κουραστικά καλώδια. 

 



 

Θύρες και υποδοχές 

1. Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD | 2. Θύρα USB 3.2 1ης γενιάς Type-A | 3. Συνδυαστική 

υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου | 4. Υποδοχή σφηνοειδούς κλειδαριάς | 5. Υποδοχή 

τροφοδοσίας | 6. Θύρα HDMI 1.4b | 7. Θύρα USB 3.2 1ης γενιάς Type-A | 8. Θύρα USB 3.2 

1ης γενιάς Type-C™ (DP/μεταφορά δεδομένων/παροχή ισχύος) 

 

 

 

 

 



Διαστάσεις και βάρος 

Dune: 1. Ύψος: 18,94 mm (0,75") | 2. Πλάτος: 324,30 mm (12,77") | 3. Βάθος: 222,80 mm 

(8,77") | Αρχικό βάρος: 1,62 kg (3,57 lb)2 

Titan Gray: 1. Ύψος: 17,94 mm (0,71") | 2. Πλάτος: 322,50 mm (12,70") | 3. Βάθος: 221,90 

mm (8,74") | Αρχικό βάρος: 1,55 kg (3,42 lb)2 

 

Σχεδίαση εμπνευσμένη από εσάς 

Όλοι οι Inspiron διαθέτουν μελετημένη σχεδίαση ώστε να εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση 

τακτικής χρήσης για χρόνια. Έχουμε υποβάλει τα συστήματά μας σε εξαντλητικές δοκιμασίες 

με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας σας. 
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