
 Αξιόπιστη απόδοση
OPTIPLEX

Με βελτιωμένη σχεδίαση και ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, οι επιτραπέζιοι υπολογιστές OptiPlex 
είναι πιο έξυπνοι από ποτέ. Η επόμενη γενιά OptiPlex προσφέρει πιο έξυπνους και ταχύτερους 

επιτραπέζιους υπολογιστές με την αποδεδειγμένη αξιοπιστία της μάρκας που παρέχει καινοτόμες 
λύσεις με επίκεντρο τον πελάτη για 27 χρόνια. 

Μάθετε περισσότερα στο dell.com/OptiPlex

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ OPTIPLEX

http://www.dell.com/OptiPlex


Η επόμενη γενιά παρουσιάζει νέες και εκτεταμένες συσκευές all-in-one για καλύτερη 
συνεργασία από ποτέ και επανασχεδιασμένους tower για μεγιστοποίηση της εισόδου αέρα, 
ώστε να διατηρείται χαμηλή η θερμοκρασία τους, παρέχοντας, παράλληλα, ευκολότερη 
πρόσβαση σε εξαρτήματα αλλά και περισσότερα συμβατά περιφερειακά. Ο μικρών 
διαστάσεων και ισχυρός micro, πλέον με τις περισσότερες επιλογές στήριξης, σας 
επιτρέπει να ολοκληρώνετε ανεμπόδιστα τις εργασίες σας. Οι OptiPlex 3090 και 7090 Ultra 
αποτελούν ιδανικές λύσεις για πελάτες που αναζητούν μια εμπειρία All-in-One, αλλά θέλουν 
επίσης πλήρη ευελιξία στην επιλογή οθόνης και τον έλεγχο του κύκλου ανανέωσης των 
προϊόντων IT. Ο OptiPlex Ultra είναι ο πιο ευέλικτος επιτραπέζιος υπολογιστής στον κόσμο2 
και παρέχει πλήρη ισχύ σε πρωτοποριακή σχεδίαση με μηδενικό αποτύπωμα ενώ κρύβει 
εντελώς τον υπολογιστή στο εσωτερικό μιας βάσης οθόνης. Κατασκευασμένοι με γνώμονα 
τη βιωσιμότητα, οι All-in-One και οι Tower OptiPlex περιέχουν πλαστικό ανακυκλωμένο μετά 
την κατανάλωση (PCR) σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.3

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Γιατί να επιλέξετε OptiPlex
ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΙ, ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Απολαύστε καθηλωτική παραγωγικότητα με tower κατασκευασμένους για εμπειρίες 
εικονικής πραγματικότητας και την πιο πρόσφατη τεχνολογία οθόνης. Η συμβατή 
υποστήριξη πολλών οθονών παρέχει απρόσκοπτη θέαση για tower και all-in-one. 
Ο OptiPlex προσφέρει λύσεις για έξυπνη και εύκολη συνεργασία. Φέτος προσθέσαμε την 
τεχνολογία Intelligent Audio για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση ήχου και μικροφώνου 
ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει τη βέλτιστη εμπειρία ήχου. Δημιουργήστε έναν ασφαλή 
χώρο εργασίας χωρίς ακαταστασία με ειδικά κατασκευασμένα στηρίγματα, βάσεις και 
καλύμματα καλωδίων. Οι λύσεις OptiPlex έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται για να 
παρέχουν στους χρήστες μια ομαλή ροή εργασίας χωρίς διακοπές.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΧΡΗΣΤΗ

• Οι πιο ευφυείς επαγγελματικοί υπολογιστές με ενσωματωμένο AI1 για τη σειρά 5000 και 7000
• Επεξεργαστές έως και 10ης γενιάς Intel® Core™ i9 με έως 10 πυρήνες
• Οι OptiPlex 3090 και 7090 Ultra διαθέτουν επεξεργαστές φορητών υπολογιστών 11ης γενιάς Intel®
• Μνήμη DDR4 3.200 MHz έως 128 GB που δίνει ώθηση στον πιο αποδοτικό μέχρι σήμερα υπολογιστή OptiPlex
• Προαιρετικό ενσωματωμένο Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) για ισχυρότερη συνδεσιμότητα από ποτέ
• Όλες οι πλατφόρμες υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές ποιότητας και υπερβαίνουν τα πρότυπα MIL-STD 810G 
•  Υλικό κατασκευασμένο με ασφάλεια που διαθέτει TPM 2.0, προαιρετικούς διακόπτες παραβίασης chassis, θύρα με 
δυνατότητα κλειδώματος και καλύμματα καλωδίων

• Σχεδίαση χωρίς την ανάγκη εργαλείων για δυνατότητα εύκολης συντήρησης και επεκτασιμότητας
•  Βοηθητικός εξοπλισμός σχεδιασμένος και ελεγμένος ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη παραγωγικότητα για τους 
χρήστες OptiPlex

• Πιστοποίηση Energy Star και EPEAT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ OPTIPLEX

Ανακαλύψτε τους πιο έξυπνους υπολογιστές του κόσμου με ενσωματωμένη τεχνητή 
νοημοσύνη.1 Τώρα, οι επιτραπέζιοι υπολογιστές OptiPlex της σειράς 5000 και 7000 
μαθαίνουν και προσαρμόζονται στον τρόποι που εργάζεστε με την ευφυΐα του Dell 
Optimizer ExpressResponse, το οποίο βελτιστοποιεί την απόδοση των 5 κορυφαίων 
εφαρμογών των χρηστών ώστε να μπορούν να εργάζονται αξιοποιώντας πλήρως τις 
δυνατότητές τους και να αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. Φέτος, οι πελάτες θα 
οδηγηθούν πιο εύκολα στην απόφαση για αγορά εφόσον η οριοθέτηση των σειρών 
3000, 5000 και 7000 είναι μεγαλύτερη. Απολαύστε απόδοση στο κατάλληλο μέγεθος 
με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel®, τις ευέλικτες επιλογές επέκτασης που 
περιλαμβάνουν CPU, SSD, PCIe NVMe και τις πολλές επιλογές συνδεσιμότητας για 
εξατομικευμένες διαμορφώσεις. Σκοπός των προϊόντων OptiPlex είναι η ταχύτερη και πιο 
αποδοτική παραγωγικότητα των χρηστών, διαθέτοντας στοιχεία όπως έξυπνη σύνδεση 
και συνδεσιμότητα που παρέχουν μεγαλύτερη ελευθερία σε σύγκριση με τα καλώδια.

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Η ονομασία OptiPlex εξασφαλίζει αξιοπιστία στους επιτραπέζιους υπολογιστές, 
παρέχοντας καινοτόμες λύσεις με επίκεντρο τον πελάτη για 27 χρόνια. Σχεδιασμένος 
ώστε να παρέχει μέγιστη αξιοπιστία, ο OptiPlex είναι πρωτοπόρος στις δοκιμές 
ποιότητας, υπερβαίνοντας το πρότυπο MIL-STD, και είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης κατά 
τη διάρκεια αποκλειστικών κύκλων ζωής. Διατηρήστε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα 
με αξιόπιστες συσκευές από την Dell Technologies που διαθέτουν ενσωματωμένες και 
προαιρετικές λύσεις και υπηρεσίες ασφαλείας. Οι OptiPlex αποτελούν μέρος του πιο 
ασφαλούς στόλου υπολογιστών στον κόσμο.4 Απολαύστε γρήγορο και ευέλικτο IT χωρίς 
μεγάλες απαιτήσεις ανθρώπινης παρέμβασης, με την ολοκληρωμένη λύση για υλοποίηση, 
διασφάλιση, διαχείριση και υποστήριξη οποιασδήποτε συσκευής από το cloud με το 
Dell Technologies Unified Workspace.5

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



Κορυφαίας ποιότητας, έξυπνος all-in-one 24” που παρέχει κορυφαία απόδοση, ήχο και εικόνα. Πλέον 
διαθέτει την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη του Dell Optimizer. Η προαιρετική τεχνολογία Intel® 
vPro™ υποστηρίζει δυνατότητες απομακρυσμένης και εξελιγμένης διαχείρισης εκτός εύρους ζώνης.
Κομψότητα και δυνατότητα επέκτασης: Βάσει της σχεδίασης του έχει μικρό αποτύπωμα ενώ 
βελτιστοποιείται η επιφάνεια της οθόνης με την εξαιρετική τεχνολογία Full HD IPS σε όλο το εύρος της 
οθόνης. Διατίθεται με επιλογή αφής ματ χωρίς θάμπωμα. 
Ταχύτερη εκκίνηση: Με δύο υποδοχές M.2 για Intel® Optane™, SSD και δύο φορές μέγιστη μνήμη 
DDR4 64 GB σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, απολαμβάνετε παραγωγικότητα χωρίς διακοπή ή 
καθυστερήσεις.
Καινοτομία στη συνεργασία: Η συστοιχία τεσσάρων μικροφώνων και το μοντέρνο ηχείο με Intelligent 
Audio πραγματοποιούν έξυπνες ρυθμίσεις για αποδοτικότερη επικοινωνία και συνεργασία. Η προαιρετική 
αναδυόμενη κάμερα web που διατίθεται με Full HD ή η κάμερα υπερύθρων δίνει άλλη διάσταση στις 
δυνατότητες συνεργασίας. Διατίθεται με λογισμικό Intel Unite® για την υποστήριξη έξυπνων και ασφαλών 
συσκέψεων.

Έξυπνος all-in-one, κατασκευασμένος με γνώμονα τη βιωσιμότητα, με μεγαλύτερη οθόνη 24”. Διαθέτει 
βελτιωμένη ασφάλεια και παραγωγικότητα σε σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο. Πλέον διαθέτει την 
ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη του Dell Optimizer.
Η κατάλληλη οθόνη για εργασία: Οι νέες οθόνες FHD 24” με και χωρίς δυνατότητα αφής παρέχουν 
18,5% μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά 5000 του OptiPlex all-in-one.
Απίστευτα γραφικά: Πλέον διαθέτει υποστήριξη για διακριτές κάρτες γραφικών NVIDIA® για πιο καθαρές 
εικόνες και καλύτερο ήχο.
Συνδεθείτε και συνεργαστείτε με ευκολία: Προαιρετική αναδυόμενη κάμερα web με Full HD ή κάμερα 
υπερύθρων με υποστήριξη Windows Hello και αναγνώριση προσώπου για εύκολη σύνδεση. Διαθέτει 
τη λειτουργία Modern Standby των Windows 10 για εμπειρία άμεσης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλή κατανάλωση και διαρκής συνδεσιμότητα. Η συστοιχία δύο μικροφώνων και 
το μοντέρνο ηχείο με Intelligent Audio πραγματοποιούν έξυπνες ρυθμίσεις για αποδοτικότερη επικοινωνία 
και συνεργασία.

All-in-one με μεγαλύτερη οθόνη 22”, κατασκευασμένος με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Διαθέτει βελτιωμένη 
ασφάλεια σε σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο.
Βλέπετε και κάνετε περισσότερα: Σχεδιασμένος με νέα, διευρυμένη οθόνη αφής 22” Full HD, αυτός 
ο all-in-one προσφέρει 28,5% περισσότερο ενεργό χώρο εργασίας. Η νέα οθόνη IPS παρέχει καλύτερη 
αναπαραγωγή χρωμάτων και γωνίες θέασης, βελτιώνοντας τον ρυθμό ανανέωσης και τον χρόνο 
απόκρισης σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.
Ταχύτερες εμπειρίες χρήστη: Οι δύο SoDIMM παρέχουν τη διπλάσια μέγιστη μνήμη, έως 64 GB, σε 
σχέση με την προηγούμενη γενιά, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο εύρος ζώνης για μεγαλύτερα σύνολα 
δεδομένων και σύνθετες εργασίες.
Αλληλεπίδραση με ευκολία: Η επιλογή εργονομικών βάσεων και βραχιόνων σάς επιτρέπει να αλλάζετε 
τη θέση της οθόνης σας για προβολή και κοινή χρήση περιεχομένου, καθιστώντας την ιδανική λύση για 
αλληλεπιδραστικούς χώρους εργασίας.

Γνωρίστε την οικογένεια OptiPlex
ΟΤΑΝ Ο ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ, 

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ

Κορυφαίας ποιότητας, έξυπνος all-in-one 27” που παρέχει κορυφαία απόδοση, ήχο και εικόνα. Πλέον διαθέτει 
την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη του Dell Optimizer. Η προαιρετική τεχνολογία Intel® vPro™ υποστηρίζει 
δυνατότητες απομακρυσμένης και εξελιγμένης διαχείρισης εκτός εύρους ζώνης.
Εργαστείτε έξυπνα: Χάρη στην οθόνη Full HD IPS με ή χωρίς δυνατότητα αφής. Διαθέτει τη λειτουργία 
Modern Standby των Windows 10 για εμπειρία άμεσης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ώστε να 
επιτυγχάνεται χαμηλή κατανάλωση και διαρκής συνδεσιμότητα.
Αξεπέραστη παραγωγικότητα: Η διακριτή κάρτα γραφικών επόμενης γενιάς παρέχει μια ισχυρή και 
αποδοτική εργασιακή εμπειρία. 
Απόλυτη συνεργασία: Η προαιρετική αναδυόμενη κάμερα web που διατίθεται με Full HD ή η κάμερα 
υπερύθρων διαθέτει υποστήριξη σύνδεσης Windows Hello, ενώ η συστοιχία τεσσάρων μικροφώνων και το 
ηχείο υψηλής απόδοσης με Intelligent Audio πραγματοποιούν έξυπνες ρυθμίσεις για πιο αποδοτική επικοινωνία 
και συνεργασία. Διατίθεται με λογισμικό Intel Unite® για την υποστήριξη έξυπνων και ασφαλών συσκέψεων.

Ο OptiPlex Ultra είναι η μικρότερη λύση επιτραπέζιου υπολογιστή πλήρους απόδοσης στον πλανήτη4. 
Χάρη στις βάσεις Ultra, αυτή η αρθρωτή λύση All-in-One μπορεί να συνδυαστεί με μια ποικιλία οθονών 
έως 40” για να ταιριάξει σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.
Αρθρωτή λύση All-in-One: Ο υπολογιστής είναι κρυμμένος στη βάση της οθόνης, δημιουργώντας μια 
εύκολη στην εγκατάσταση και αρθρωτή λύση All-in-One πλήρους απόδοσης, όπου ο υπολογιστής μπορεί 
να αναβαθμιστεί ξεχωριστά από την οθόνη για καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Ενισχύστε τη ροή εργασιών σας: Με αρχιτεκτονική φορητού υπολογιστή 11ης γενιάς Intel® έως Core i7, 
DDR4 RAM έως 64 GB 3.200 MHz, διπλή αποθήκευση SSD, WiFi 6 και Dell Optimizer με ενσωματωμένη 
AI. (Τα Dell Optimizer και i7 διατίθενται μόνο στο 7090).
Ισχυρό οικοσύστημα: Συνδυάστε τα με οθόνες πολυμέσων 24” FHD έως 34” QHD με ενσωματωμένα 
ηχεία, κάμερα web IR και συνδεσιμότητα USB-C. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως τέσσερις οθόνες 
ταυτόχρονα για μέγιστη παραγωγικότητα.

OPTIPLEX 7780 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 3090 ΚΑΙ 7090 ULTRA

OPTIPLEX 7480 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 5480 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 3280 ALL-IN-ONE



Επιτραπέζιος υπολογιστής βιομηχανικής κατηγορίας με εξαιρετικά μεγάλο κύκλο 
ζωής και επιλογές επεκτασιμότητας, που παρέχει αξία εταιρικής κατηγορίας και 
δυνατότητες διαχείρισης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής: Ο κύκλος ζωής αγοράς τουλάχιστον τρεισήμισι ετών 
διευκολύνει τη διαχείριση και τον προγραμματισμό.
Ανθεκτικότητα εκεί που τη χρειάζεστε: Από τον κλάδο της υγείας και τις 
λιανικές πωλήσεις έως τη βιομηχανική παραγωγή, ο XE3 έχει κατασκευαστεί 
για να υποστηρίζει όλους τους κλάδους, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

OPTIPLEX XE3 TOWER ΚΑΙ SMALL FORM FACTOR

Επαγγελματικοί επιτραπέζιοι υπολογιστές με σταθερή απόδοση και ουσιαστικές 
επιλογές διαχειρισιμότητας που αποδίδουν μέγιστη αξία.
Αποτελεσματική απόδοση: Ανταποκριθείτε σε καθημερινές εργασίες απρόσκοπτα 
με επεξεργαστές Intel® CoreTM 10ης γενιάς, έως και 35 W σε micro και 65 W σε tower 
και small form factor. Πλέον υποστηρίζεται μέγιστη μνήμη DDR4 έως 64 GB (32 GB 
DIMMS) -η διπλάσια σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές- για παροχή ταχύτερων 
εμπειριών χρήστη.
Έξυπνη σχεδίαση: Η μικρών διαστάσεων σχεδίαση που δεν απαιτεί τη χρήση 
εργαλείων και οι ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης για micro παρέχουν δυνατότητα 
εύκολης συντήρησης και έναν χώρο εργασίας χωρίς ακαταστασία. Το νέο μοτίβο 
μετατόπισης εξαερισμού του chassis μεγιστοποιεί την είσοδο του αέρα για να 
διατηρεί τη θερμοκρασία του συστήματος χαμηλή.
Άνετη συνδεσιμότητα: Συνδεθείτε με ευκολία με την εγγενή υποδοχή DisplayPort 
και HDMI και τις προαιρετικές θύρες VGA, HDMI 2.0b ή τη 2η DisplayPort.

Έξυπνοι, μοντέρνοι επιτραπέζιοι υπολογιστές με απόδοση & διαμορφώσεις στο κατάλληλο 
μέγεθος. Η τεχνολογία Intel® Standard Manageability παρέχει βασικές δυνατότητες 
διαχείρισης εκτός εύρους ζώνης για περισσότερο χρόνο λειτουργίας για χρήστες και IT.
Ταχύτερες εμπειρίες χρήστη: Με το Dell Optimizer ExpressResponse με υποστήριξη 
AI, το σύστημά σας θα μαθαίνει και θα προσαρμόζεται συνεχώς στον τρόπο εργασίας σας 
ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση των κορυφαίων 5 εφαρμογών σας.
Εντυπωσιακή ισχύς: Κατασκευασμένοι με επεξεργαστές τεχνολογίας Intel® 10ης γενιάς 
έως και Core™ i7 και τη διπλάσια μέγιστη μνήμη για tower, small form factor και micro 
σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, παρέχουν καλύτερη απόδοση ενώ εκτελούν πολλές 
ή μεγάλες εφαρμογές. 
Υποστήριξη VR: Με υποστήριξη για διακριτές κάρτες γραφικών NVIDIA® επόμενης 
γενιάς, ο 5080 tower είναι έτοιμος να παρέχει εμπειρίες εισαγωγικού επαγγελματικού 
περιεχομένου VR.
Εργαστείτε ανάλογα με τις ανάγκες σας: Ο σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου, 
χωρίς την ανάγκη εργαλείων, και οι ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης του micro δίνουν 
τη δυνατότητα εύκολης συντήρησης και επιτρέπουν την ύπαρξη ενός χώρου εργασίας 
χωρίς ακαταστασία, με πληθώρα επιλογών επεκτασιμότητας σε κάθε συντελεστή μορφής.

Έξυπνοι επιτραπέζιοι υπολογιστές κατασκευασμένοι για απόλυτη επεκτασιμότητα 
και απόδοση. Η προαιρετική τεχνολογία Intel® vPro™ υποστηρίζει δυνατότητες 
απομακρυσμένης και εξελιγμένης διαχείρισης εκτός εύρους ζώνης. 
Ταχύτερες εμπειρίες χρήστη: Βελτιστοποιήστε την απόδοση των 5 κορυφαίων 
σας εφαρμογών με την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη του Dell Optimizer 
ExpressResponse. Πλέον διατίθεται με δύο επιλογές M.2 SSD και υποστήριξη USB 
3.2 Type A 2ης γενιάς (δεδομένα 10 Gbps) για αυξημένη ταχύτητα πρόσβασης σε 
δεδομένα.
Ανταπεξέλθετε στην εργάσιμη ημέρα σας: Με επεξεργαστή Intel® 10ης γενιάς Intel® 
έως και Core™ i9 με 125 W, 10 πυρήνων στον 7080 tower, απολαύστε τον πιο ισχυρό 
OptiPlex μέχρι τώρα. 
Αξεπέραστη παραγωγικότητα: Πλέον, με υποστήριξη διακριτής κάρτας γραφικών 
στον micro, επιτυγχάνετε καλύτερα γραφικά για απόδοση 3D και χρήση οθόνης 4K. 
Αφοσιωθείτε πλήρως με το πλούσιο περιεχόμενο VR με υποστήριξη κάρτας γραφικών 
υψηλής ποιότητας κλάσης 215 W στον 7080 tower. 
Έξυπνη κατασκευή: Ο 18L tower παρέχει περισσότερες επιλογές επέκτασης ενώ 
διατηρεί τη συνολικά μικρών διαστάσεων σχεδίαση για τον σύγχρονο χώρο εργασίας. 
Έχει σχεδιαστεί υπεύθυνα με 57% ανακυκλωμένα υλικά μετά την κατανάλωση.6

OPTIPLEX 3080 TOWER, SMALL FORM FACTOR ΚΑΙ MICRO 

OPTIPLEX 5080 TOWER, SMALL FORM FACTOR ΚΑΙ MICRO

OPTIPLEX 7080 TOWER, SMALL FORM FACTOR ΚΑΙ MICRO



Dell OptiPlex  
Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός

ΟΘΟΝΕΣ 
DELL ULTRASHARP

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ 
ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ DELL

ΣΕΤ ΣΤΕΡΕΟ-
ΦΩΝΙΚΩΝ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ-
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

DELL PRO

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓ-

ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
HTC VIVE PRO

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 
ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΕ 

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 
DELL

ΟΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΟΘΟΝΕΣ 
DELL ΣΕΙΡΑΣ P

ΒΑΣΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΥΨΟΥΣ OPTIPLEX 
ALL-IN-ONE

ΣΤΗΡΙΓΜΑ OPTIPLEX 
MICRO VESA ΜΕ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 

ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΒΑΣΗ OPTIPLEX 
SMALL FORM  

FACTOR ALL-IN-ONE 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ 
OPTIPLEX ALL-IN-ONE

ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ OPTIPLEX 
TOWER, SMALL FORM 

FACTOR ΚΑΙ MICRO

ΑΡΘΡΩΤΗ ΒΑΣΗ 
OPTIPLEX ALL-IN-ONE

ΣΤΗΡΙΓΜΑ OPTIPLEX 
MICRO DUAL VESA 
ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 

ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ OPTIPLEX 
TOWER, SMALL FORM 

FACTOR ΚΑΙ MICRO

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 
OPTIPLEX ULTRA

OPTIPLEX ALL-IN-ONE  
DVD+/-RW ΜΕΣΑ ΣΕ 

ΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΥΨΟΥΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 
OPTIPLEX  

ULTRA OFFSET 
VESA 

ΒΑΣΗ OPTIPLEX 
MICRO ALL-IN-ONE

ΒΑΣΗ OPTIPLEX 
ULTRA FIXED 

ΒΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΥΨΟΥΣ OPTIPLEX ULTRA

ΒΑΣΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΥΨΟΥΣ OPTIPLEX 
ULTRA LARGE

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ OPTIPLEX



Ενσωματωμένη ευφυΐα. 
Μοντέρνα κατασκευή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE προσφέρει 
ενσωματωμένες δυνατότητες που παρέχουν δυνατότητα ενοποιημένης 
διαχείρισης τελικών σημείων για το τμήμα IT. Η διαχείριση του υλικολογισμικού, 
του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών γίνεται από μία κονσόλα και 
παράλληλα δημιουργείται μια ομαλή εμπειρία για τους τελικούς χρήστες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι αξιόπιστες συσκευές της Dell αποτελούν το θεμέλιο για το σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας του εργατικού δυναμικού με αόρατη και αδιάκοπη 
προστασία που εξασφαλίζει μια εμπειρία μεγαλύτερης διαισθητικότητας και 
ταχύτητας. Οι τελικοί χρήστες παραμένουν παραγωγικοί και το τμήμα IT 
απολαμβάνει σταθερή σιγουριά με τις σύγχρονες λύσεις ασφάλειας για τις 
αξιόπιστες συσκευές Dell.

Dell Technologies Unified Workspace
Γνωρίζουμε ότι η κατοχή της σωστής συσκευής είναι μόνο η αρχή για μια καλή εργάσιμη ημέρα. Οι υπάλληλοι 
χρειάζονται έξυπνες, εύχρηστες και αποδοτικές εμπειρίες που τους επιτρέπουν να εργάζονται παραγωγικά και 
χωρίς διακοπές. Σύμφωνα με έρευνες, 1 στους 4 χρήστες θα αμφισβητούσαν τη δουλειά τους και την εταιρεία 

για την οποία εργάζονται εάν είχαν αρνητική εμπειρία με την τεχνολογία που χρησιμοποιούν.7

Το Dell Technologies Unified Workspace μεταμορφώνει την εμπειρία των υπαλλήλων και εξασφαλίζει ότι το IT 
έχει προληπτικές και αυτοματοποιημένες λύσεις να προσφέρει εν όψει μιας σύγχρονης εργάσιμης ημέρας, ενώ 

απλοποιεί τις δυνατότητες υλοποίησης, ασφάλειας, διαχείρισης και υποστήριξης του περιβάλλοντός τους. 

Το ProDeploy in the Unified Workspace επιτρέπει στο IT να ξεφύγει από την 
παραδοσιακή, μη αυτόματη υλοποίηση που απαιτούσε πολλές παρεμβάσεις. 
Αντ' αυτού, οι συσκευές αποστέλλονται προδιαμορφωμένες με εταιρικές 
εφαρμογές και ρυθμίσεις από το εργοστάσιο της Dell απευθείας στους τελικούς 
χρήστες και είναι έτοιμες για χρήση από την πρώτη στιγμή.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το ProSupport επιλύει προβλήματα υλικού έως και 11 φορές ταχύτερα σε σχέση 
με τον ανταγωνισμό. Το ProSupport για PC παρέχει πρόσβαση 24 ώρες το 
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα σε τοπικούς τεχνικούς ProSupport, οι οποίοι 
επικοινωνούν με το IT όταν προκύπτουν σημαντικά προβλήματα,8 ώστε εσείς 
να εστιάζετε ανεμπόδιστα στα μελλοντικά σας σχέδια. Το ProSupport Plus 
βοηθά το IT να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και να ελαχιστοποιεί ουσιαστικά 
τον χρόνο μη προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας λόγω προβλημάτων 
υλικού. Απολαμβάνετε όλες τις δυνατότητες του ProSupport συν τις ειδοποιήσεις 
βάσει τεχνητής νοημοσύνης για την αποτροπή σφαλμάτων και επισκευές σε 
περίπτωση τυχαίων ζημιών.9

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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