
 FIND UD AF, HVILKET 
SYSTEM DER PASSER DIG.

PERSONALISERET 
 YDEEVNE TIL 
HYBRIDARBEJDE.

ET SYSTEM, DER ER LIGE SÅ 
UNIKT SOM DIG.

INTELLIGENTE FUNKTIONER SKABT 
TIL HYBRIDARBEJDE.

P C -T I LG Æ N G E L I G H E D 6

ExpressConnect2

Intelligent databeskyttelse1

ExpressCharge™4

Samtidig 

multinetværksforbindelse3 

Bruger op til to netværk (kablet and 

trådløs) samtidig for at få hurtigere 

data- og videodownloads. 

······

Båndbreddeadministration

Prioriterer konferenceapps, så du 

kan arbejde hvor som helst. 

······

Automatisk netværksswitch

Anbefaler at skifte til et stærkere 

netværk, når det er tilgængeligt.

Registrering af tilskuere giver dig 

mulighed for at føje tekstur til din 

skærm eller aktivere Safe Screen, 

når der registreres en indtrænger. 

······

Look Away Detect mørklægger 

din PC-skærm baseret på 

brugeradfærd.

······

ExpressSign-In registrerer, når du 

er til stede, og vækker dit system. 

Når du bevæger dig væk, låser det 

din PC.

Forbedrer batterilevetiden Oplad 

op til 80 % på en time og op til 35 % 

batterikapacitet på bare 20 minutter 

med ExpressCharge Boost.

Holder dig kørende

Op til 80 % på en time, eller brug 

ExpressCharge Boost, og få 35 % 

batterikapacitet på bare 20 minutter.5

Forbedrer lydoplevelsen.Bedre tilslutningsmuligheder sørger 

for, at der er færre forstyrrelser 

under konferenceopkald.

Verdens mest omfattende 

pakke af funktioner til intelligent 

databeskyttelse.*

flere 
dataoverførsler.**

mindre 
bufferlagring.**

hurtigere app- og 
databehandling.**

bedre 
videokvalitet.**

20 %

3 x

30 %

8 x

opladning på ca.  
20 minutter.

inden for 60 minutter.

Oplader batteriet 
fra 0 % til35 % 80 % 

Intelligent lyd

Intelligent lyddæmpning reducerer 

automatisk baggrundslyd via neural 

lyddæmpningsteknologi.

······

Nærhedsmikrofon giver tale en 

tydeligere, klarere tone og er ideel til 

konferencer og podcasting. 

······

Forvrængelsesreduktion analyserer 

lydindhold i realtid og giver et højere 

outputniveau uden feedback.

ExpressResponse

Efter at have lært dine valgte 

apps at kende, booster 

ExpressResponse ydeevnen og 

prioriterer den aktuelle opgave.

Dell Technologies har et Dell Optimizer-forsynet 

system, der kan hjælpe dig med at opnå den 

ultimative produktivitet.

† Gælder ikke for towers eller rack-workstations. Klik her for at få oplyst tilgængelighed efter produkt.

Tag den personaliserede PC-ydeevne til det næste niveau med 

Dell Optimizer – indbygget optimeringssoftware, der er baseret 

på kunstig intelligens (AI) og lærer din arbejdsmetode at kende 

og tilpasser sig den.

Bliv klar til fremtiden med den seneste iteration af Dell Optimizer, der 

giver dig mulighed for at oprette forbindelse, samarbejde og være effektiv, 

uanset hvor du befinder dig.

Dell Optimizer tilpasser sig din adfærd, så du har 

bedre tilslutningsmuligheder, lyd og ydeevne på 

de mest intelligente forretnings-PC'er.

* Baseret på Dells interne analyse of konkurrerende ydeevnesoftware og -programmer til PC'er, september 2021. Intelligent databeskyttelse er tilgængelig på udvalgte 

Dell-systemer og -enheder.
** ExpressCharge™ skal være aktiveret i softwaren Dell Power Manager. Systemet skal være slukket eller i dvaletilstand, for at funktionen ExpressCharge™ fungerer 

korrekt. Når opladningen har nået den angivne kapacitet, vender den tilbage til normal hastighed. Anbefales til brug sammen med den medfølgende  

Dell-strømadapter. Opladningstiderne kan variere.
1 Intelligent databeskyttelse er tilgængelig på udvalgte Dell-systemer og -enheder.
2 ExpressConnect er tilgængelig med Dell Optimizer-softwareversion 2.0 og nyere. Download den nyeste version på https://www.dell.com/support/home.
3 Samtidig multinetværksforbindelse (eller forbindelsesbaseret teaming) er en ny forbindelsesfunktion i ExpressConnect. Den sender og modtager data- og 

videotrafik på samme tid ved hjælp af to eller flere kabeltilsluttede eller trådløse forbindelser. Baseret på Dells interne analyse, september 2021. ExpressConnect er 

tilgængelig med Dell Optimizer-softwareversion 2.0 og nyere. Download den nyeste version på https://www.dell.com/support/home. 
4 Kun tilgængelig på mobile enheder. Med Dell Power Manager-software kan du vælge ExpressCharge™ og dermed genoplade systemets batteri fra 0 % op til 

80 % på under 60 minutter. Når opladningen har nået en kapacitet på 80 %, vender opladningshastigheden tilbage til normal hastighed. Anbefales til brug sammen 

med den medfølgende Dell-strømadapter. Det anbefales ikke at bruge den sammen med en strømadapter med mindre kapacitet. Opladningstiden kan variere 

med +/-10 % pga. systemtolerance. I Dell Power Manager-softwaren kan du vælge enten standardtilstanden Adaptive Charge eller ExpressCharge™, som kan 

oplade systembatteriet fra 0 % op til 35 % inden for 20 minutter, når systemet er slukket, og batteritemperaturen er på 16-45 °C. Når ExpressCharge™-tilstanden 

er aktiveret, kan systemets batteri derefter fortsætte med at oplade op til 80 % inden for 60 minutter. Når opladningen har nået en kapacitet på 80 %, vender 

opladningshastigheden tilbage til normal hastighed. Anbefales til brug sammen med den medfølgende Dell-strømadapter. Det anbefales ikke at bruge den sammen 

med en strømadapter med mindre kapacitet. Opladningstiden kan variere med +/-10 % pga. systemtolerance.
5 ExpressCharge™ skal være aktiveret i softwaren Dell Power Manager. Systemet skal være slukket eller i dvaletilstand, for at funktionen ExpressCharge™ fungerer 

korrekt. Når opladningen har nået den angivne kapacitet, vender den tilbage til normal hastighed. Anbefales til brug sammen med den medfølgende Dell-

strømadapter. Opladningstiderne kan variere.
6 Dell Optimizer-funktioner varierer fra enhed til enhed. Dell Optimizer er ikke tilgængelig på Latitude Chromebook Enterprise.

Copyright © 2021 Dell Inc. eller koncernens datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC og andre varemærker er varemærker 

tilhørende Dell Inc. eller koncernens datterselskaber. Andre varemærker kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere.
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Dell Optimizer forsyner avancerede brugere med 

ExpressResponse*, der optimerer ydeevnen i storagekrævende 

apps. Hvis du bruger en Precision Workstation, har du også en 

eksklusiv analysefunktion, der giver indsigt, som hjælper med 

at skabe en personaliseret ydeevne.

Analyserer og forbedrer 

programmers ydeevne.

Kør rapporter på workload, 

systempræstation og 

systemdiagnose.

AL MAGT TIL DE 
 KREATIVE BRUGERE.
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Intelligent databeskyttelse

DELL 
OPTIMIZER

Få mere at vide ›

Vi gør den intelligent. Du gør den til din egen.


