
Trabalhe na velocidade do pensamento.

DELL CANVAS

Interface do usuário avançada
Os novos recursos intuitivos incluídos com o Windows® 10 
e as otimizações inclusas no software altamente eficiente 
criam uma experiência dinâmica totalmente nova. Ao 
combinar uma touchscreen interativa com inovação na 
experiência do usuário e participação dos principais 
parceiros fornecedores independentes de software (ISVs), 
o Dell Canvas cria novos e melhores fluxos de trabalho 
de criação, design e análise e ainda possibilita uma nova 
e imersiva forma de interação dos profissionais com 
esses fluxos de trabalho exigentes.

Tecnologia touchscreen intuitiva
Com o recurso de toque dos seu dedos e a possibilidade 
de colaboração com os colegas (com reconhecimento 
de 20 pontos de contato), o Dell Canvas permite que 
você trabalhe do jeito que está acostumado. Uma caneta 
altamente precisa projetada para você desenhar e criar 
e o suporte para maior produtividade garantem que 
a criação flua naturalmente. Objetos físicos que cabem 
perfeitamente nas suas mãos, conhecidos como 
“totens”, estão inclusos como padrão, o que aumenta 
ainda mais a produtividade e a facilidade de uso.

Design inovador
A tela e o dispositivo de entrada são combinados em 
um único aparelho, o que agiliza sua interação com 
o sistema e o conteúdo. O dispositivo é posicionado 
horizontalmente. Uma disposição natural que estimula 
a interação por toque e permite criar e editar seu trabalho, 
além de obter detalhes impressionantes com a ampla tela 
QHD de 27” com Adobe RGB. Graças à tecnologia de tela 
antirreflexo Corning® Gorilla® Glass com direct bonding 
para aumentar a durabilidade, você visualiza seu 
conteúdo com detalhes incríveis, como nunca antes.

Tecnologia de última geração
Revolucione seu jeito de trabalhar e criar com uma 
tela QHD de 27”, uma superfície funcional horizontal 
que estimula a interação através de toque, uma 
caneta altamente precisa e recursos conhecidos 
como “totens”. Tudo isso funcionando perfeitamente 
com a sua configuração de monitor e o seu software 
profissional. Bem-vindo ao seu novo ambiente de 
trabalho! 



Recursos e especificações técnicas

Recurso Dell Canvas

Modelo KV2718D

Tipo de dispositivo Tela touchscreen e caneta interativa

Dimensões Altura: 446 mm (17,6 polegadas) / Largura: 792 mm (31,2 polegadas) / Profundidade: 13 mm  
(0,51 polegada); Profundidade na parte traseira: 23 mm (0,9 polegada)

Peso1 8,4 kg (18,5 libras)

Tamanho da tela 27”

Resolução QHD (2.560 x 1.440)

Opções de tela IPS

Tecnologia da superfície Tecnologia Corning® Gorilla® Glass antirreflexo com direct bonding e classificação de resistência 9H Mohs

Suporte para cores 1,07 bilhão de cores

Taxa de proporção 16:09

Ângulo de visão 178o (89o/89o) H, (89o/89o) V

Taxa de contraste 1.000:1 (típica)

Luminosidade 280 cd/m2

Área ativa Altura: 336 mm (13,2 polegadas) / Largura: 597 mm (23,5 polegadas)

Gama de cores 100% de Adobe RGB (típica)

Multitoque Sim, 20 pontos de contato

Recurso de toque 
e caneta suportados 
simultaneamente

Sim

Tipo de caneta Método de ressonância eletromagnética, caneta Dell Canvas com dois botões

Níveis de pressão 2.048

Faixa de inclinação Até 50o da vertical (40o da horizontal, até 90o)

Reconhecimento de 
inclinação

+/-0,2 mm com inclinação de 0°
+/-0,4 mm com inclinação de 60°

Botões da caneta Sim, dois programáveis

Pontas Seis (duas padrão, duas de borracha e duas de feltro)

Borracha Sim, no botão lateral programável

Suporte para caneta Sim, magnético

Suporte para ponta Sim

Necessária bateria de 
caneta Não

Totens inclusos Sim, botões sólidos integrados 

Tecnologia de totem Passiva

Opções de suporte
Incluso: suporte integrado (1,5° sem pés ou 10° com pés)
Opcional: suporte articulado (10° a 85°)
Montagem VESA

Cabos incluídos USB-C para USB-C, USB-C para USB-A, mini DP para mini DP, mini DP para DP, mini HDMI para HDMI



Recurso Dell Canvas 

Modelo KV2718D

Portas e conectores

Entrada: mini HDMI (1), mini DisplayPort 1.2 (1) ou USB Type-C (incluindo DisplayPort por meio 
de USB Type-C) (1)

Portas externas disponíveis para o usuário: USB Type-C (somente USB, sem carregamento) (1), 
USB 3.0 Type-A (2), entrada de áudio para fones de ouvido (3,5 mm) (1)

Adaptador de energia Adaptador CA de 130 W (cilindro de 4,5 mm)

Requisitos do sistema Windows® 10

Conformidade com normas 
e ambiental

Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte a página inicial de conformidade 
e regulamentação da Dell em dell.com/regulatory_compliance 

Garantia e serviços 
de suporte2

Três anos de Garantia limitada de hardware e três anos de Serviço no local no próximo dia útil após 
diagnóstico remoto
Opcional: o Dell ProSupport atende rapidamente às necessidades empresariais, protege seus 
investimentos e dados confidenciais e oferece serviços de suporte proativo avançado, ajudando 
a reduzir os riscos e a complexidade no ambiente de TI

TAA Opção TAA (verificar disponibilidade regional)

1 Os pesos variam de acordo com a configuração e as condições de fabricação. 
2  A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam de acordo com a região. Para obter mais informações, acesse Dell.com/servicecontracts/global; 
para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou consulte 
www.dell.com/warranty; Serviço no local após diagnóstico remoto: o diagnóstico remoto é a identificação da causa do problema por técnico on-line ou por 
telefone; pode envolver o acesso do cliente à parte interna do sistema e várias ou prolongadas sessões. Se o problema tiver a cobertura da Garantia limitada 
de hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, um técnico e/ou a peça serão despachados normalmente em até um dia útil após 
a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade pode variar. Outras condições se aplicam. Algumas informações estão relacionadas a uma versão 
experimental e de pré-lançamento do Windows, que pode ser bastante modificada antes de ser comercialmente lançada. A Microsoft não oferece garantias, 
expressas ou implícitas, com relação ao software ou às informações fornecidas.
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Acessórios essenciais
DELL CANVAS

Suporte para Dell Canvas Monitor curvo ultra-amplo  
Dell UltraSharp 34 | U3417W

Conjunto de teclado e mouse 
wireless Premium  
da Dell| KM717
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