OPTIPLEX

בינה שאפשר לסמוך עליה

הכר את משפחת  OPTIPLEXהחדשה
עם עיצוב משופר ובינה מלאכותית מובנית ,המחשבים השולחניים מסדרת  OptiPlexחכמים מתמיד.
הדור הבא של  OptiPlexכולל מחשבים שולחניים חכמים ומהירים יותר עם אמינות מוכחת של
מותג בעל  27שנות חדשנות מוכוונת לקוח.
מידע נוסף זמין בכתובת dell.com/OptiPlex

מדוע לבחור בOptiPlex-
מחשבים שולחניים חכמים יותר ומהירים יותר

גלה את המחשב האישי החכם ביותר בעולם עם בינה מלאכותית מובנית 1.כעת,
המחשבים השולחניים מסדרה  5000ו 7000-של  OptiPlexלומדים ומסתגלים לצורת
העבודה שלך עם הבינה של  ,Dell Optimizer ExpressResponseשהופך את
הביצועים של חמשת היישומים המובילים של המשתמש לאופטימאליים ,כדי לממש
את מלוא הפוטנציאל שלו ולהגביר את הפרודוקטיביות .ללקוחות יהיה קל יותר לבחור
מה לרכוש בזכות הבדלה ברורה יותר בין הסדרות ,3000 5000ו 7000-השנה.
תיהנה מביצועים בהיקף המתאים עם מעבדי Intel®העדכניים ,ואפשרויות הרחבה
גמישות שכוללות ,CPU,SSD PCIe NVMeוקישוריות עשירה לתצורות מותאמות
אישית OptiPlex .מחויב להביא את המשתמשים לפרודוקטיביות מהר יותר ובצורה
יעילה יותר ,עם פרטים כגון כניסה חכמה וקישוריות שמספקת יותר חופש מכבלים.

הדור הבא מציג מחשבי  All-in-Oneחדשים ומורחבים לשיתוף פעולה טוב מתמיד
ותצורות  Towerבעיצוב חדש שמאפשרות כניסת אוויר מרבית לקירור מתמשך
וגישה נוחה יותר לחלקים ,וכן יותר אפשרויות של ציוד היקפי תואם .תצורת המיקרו
הקומפקטית והעוצמתית ,כעת עם המבחר הגדול ביותר של אפשרויות הרכבה,
מאפשרת לך לעבוד ללא הפרעות OptiPlex 3090 .ו 7090 Ultra-הם פתרונות
אידיאליים ללקוחות המעוניינים בחוויית  ,All-In-Oneאך גם מעוניינים בגמישות
מלאה בבחירת הצג ובשליטה על מחזור רענון ה IT-שלהם OptiPlex Ultra .הוא
המחשב השולחני הגמיש ביותר בעולם ,2והוא מספק עוצמה מלאה בעיצוב חדשני
של טביעת רגל מזערית תוך הסתרה מלאה של המחשב בתוך מעמד צג .מחשבי
 All-in-Oneו Tower-של  OptiPlexבנויים לפי עיקרון הקיימות ומכילים לפחות
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 35%פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש צרכני (.)PCR
תיהנה מפרודוקטיביות סוחפת עם תצורת  Towerשנבנתה כך שתהיה מוכנה
לחוויות של מציאות וירטואלית ולטכנולוגיית הצג העדכנית ביותר .תמיכה
תואמת בצגים מרובים מספקת חוויית צפייה חלקה עבור תצורות  Towerומחשבי
 All-in-One. OptiPlexמספק פתרונות להפיכת העבודה המשותפת לחכמה
וקלה .השנה הוספנו טכנולוגיה של שמע חכם כדי להפוך את ביצועי השמע
והמיקרופון לאופטימאליים באופן אינטואיטיבי כך שהמשתמש ייהנה מחוויית
השמע הטובה ביותר .צור סביבת עבודה מאובטחת ומסודרת עם אביזרי הרכבה,
מעמדים וכיסויי כבלים ייעודיים .פתרונות  OptiPlexמעוצבים במכוון לעבודה
משותפת כדי לספק למשתמשים זרימת עבודה חלקה ללא הפרעות.
 OptiPlexהוא השם המהימן בתחום המחשבים השולחניים עם  27שנים של
חדשנות שמתמקדת בלקוח ,OptiPlex .שתוכנן להיות אמין ביותר ,הוא דגם פורץ
דרך בבדיקות איכות שחורג מעבר ל – MIL-STD-שותף אמין לכל אורך מחזורי
החיים שאליהם הוא מחויב .שמור על היתרון התחרותי שלך עם מכשירים מהימנים
מבית  Dell Technologiesשכוללים פתרונות ושירותים מובנים או אופציונליים
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לאבטחה OptiPlex .הוא חלק מצי המחשבים האישיים המאובטח ביותר בעולם.
תיהנה מ IT-מהיר וגמיש שאינו דורש התערבות רבה עם פתרון מקיף לפריסה,
אבטחה ,ניהול ותמיכה בכל מכשיר מהענן עם Dell Technologies Unified
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Workspace.

חוויות מהירות יותר עם
תגובה זריזה יותר

פתרונות חכמים

חוויות משתמש קצה
מותאמות אישית

שותף עסקי מהימן

מה כוללת משפחת מוצרי OPTIPLEX
• המחשבים האישיים העסקיים החכמים ביותר עם בינה מלאכותית מובנית 1עבור הסדרות  5000ו7000-
• מעבדי  Intel® Core™ i9עד דור  10עם עד  10ליבות
•  OptiPlex 3090ו 7090 Ultra-הכוללים מעבדי Intel®ניידים מדור 11
• זיכרון  DDR4בנפח של עד  128GBומהירות של  3,200מגה-הרץ במחשב  OptiPlexבעל התגובה המהירה ביותר עד היום
• Intel®Wi-Fi 6 (Gig+)אופציונלי משולב לקישוריות חזקה מתמיד
• כל הפלטפורמות עברו בדיקות איכות מחמירות והשיגו תוצאות שמעבר לתקן MIL-STD 810G
• חומרה בנויה בצורה מאובטחת עם  ,TPM 2.0אפשרות להוספת מתגי חדירה למארז וכיסויי יציאות וכבלים ניתנים לנעילה
• עיצוב ללא כלים שמאפשר יכולת הרחבה ומתן שירות בקלות
• אביזרים שעוצבו ונבדקו כדי לאפשר פרודוקטיביות אולטימטיבית למשתמשי OptiPlex
•  Energy Starורישום EPEAT

הכר את משפחת OptiPlex
כשהמחשב השולחני עובד בדרך שלך ,אין גבול ליעילות

 OPTIPLEX 3090ו7090 ULTRA-
 OptiPlex Ultraהוא הפתרון הקטן ביותר בעולם למחשב שולחני בעל ביצועים מלאים .4באמצעות מעמדי ה,Ultra-
ניתן לשלב פתרון  All-In-Oneמודולרי זה עם מגוון צגים בגודל של עד " 40באופן שיתאים לכל סביבת עבודה.
פתרון  All-In-Oneמודולרי :המחשב מסתתר במעמד הצג כדי ליצור פתרון  All-In-Oneמודולרי לביצועים מלאים
עם פריסה קלה ,שבו ניתן לשדרג את המחשב בנפרד מהצג לקבלת עלות בעלות כוללת ( )TCOגבוהה יותר.
תן תנופה לזרימת העבודה שלך :כולל ארכיטקטורה ניידת של Intel®עד  Core i7מדור  ,11אחסון  SSDכפול עם
זיכון  DDR4 RAMבנפח של עד  64גיגה-בתים ובמהירות  3,200מגה-הרץ WiFi 6 ,ו Dell Optimizer-עם בינה
מלאכותית מובנית Dell Optimizer( .ו i7-זמינים ב 7090-בלבד).
מערכת אקולוגית חזקה :התאם לצגי מולטימדיה באיכות  FHDבגודל " 24עד איכות  QHDבגודל " ,34עם
רמקולים משולבים ,מצלמת אינטרנט בטכנולוגיית אינפרה-אדום ,קישוריות  USB-Cועד ארבעה צגים בו זמנית,
לקבלת פרודוקטיביות מרבית.

OPTIPLEX 7780 ALL-IN-ONE
מחשב  All-in-Oneפרימיום חכם בגודל ,27”שמספק את הביצועים ,השמע והווידאו הטובים מסוגם .כעת כולל את
הבינה המלאכותית המובנית של Dell Optimizer. Intel® vPro™אופציונלי תומך ביכולות ניהול מתקדמות מרחוק
ובניהול מחוץ לרשת.
עבוד חכם :עם צג  IPSבאיכות  ,Full HDעם או ללא מגע .בעזרת תכונת  Modern Standbyשל ,Windows 10
מתקבלת חוויית משתמש של כיבוי והדלקה מידיים ,המאפשרת צמצום בצריכת חשמל וקישוריות קבועה.
פרודוקטיביות סוחפת :כרטיס גרפי נפרד מהדור הבא מספק חוויית עבודה עוצמתית ויעילה.
שיתוף פעולה אולטימטיבי :מצלמת אינטרנט נשלפת אופציונלית באיכות  Full HDאו מצלמת אינפרא-אדום עם
תמיכה בכניסה באמצעות  ,Windows Helloואילו מערך של ארבעה מיקרופונים ורמקול עתיר ביצועים עם שמע חכם
מבצעים כוונונים חכמים ליעילות משופרת בתקשורת ובעבודה המשותפת .זמין עם תוכנת Intel Unite®שמאפשרת
לקיים פגישות באופן חכם ומאובטח.

OPTIPLEX 7480 ALL-IN-ONE
מחשב  All-in-Oneפרימיום חכם בגודל ,24"שמספק את הביצועים ,השמע והווידאו הטובים מסוגם .כעת כולל את
הבינה המלאכותית המובנית של Dell Optimizer. Intel® vPro™אופציונלי תומך ביכולות ניהול מתקדמות מרחוק
ובניהול מחוץ לרשת.
אלגנטי ונרחב :העיצוב מתהדר בטביעת רגל קטנה תוך הפיכת שטח המסך לאופטימאלי עם טכנולוגיית צג IPS
נפלאה מקצה לקצה ,באיכות  .Full HDזמין עם אפשרות מגע מסוג מאט ללא בוהק.
אתחול מהיר יותר :עם שני חריצי  M.2עבור,Intel® Optane™ SSDוזיכרון  DDR4מרבי כפול בהשוואה לדור
הקודם בנפח  64גיגה-בתים ,תיהנה מפרודוקטיביות ללא עיכובים.
שיתוף פעולה חדשני :מערך של ארבעה מיקרופונים ורמקול סטנדרטי עם שמע חכם מבצעים התאמות חכמות
שמאפשרות תקשורת ושיתוף פעולה יעילים יותר .מצלמת אינטרנט נשלפת אופציונלית באיכות  Full HDאו מצלמת
אינפרה-אדום מחוללות מהפך ביכולות שיתוף הפעולה שלך .זמין עם תוכנת Intel Unite®שמאפשרת לקיים פגישות
באופן חכם ומאובטח.

OPTIPLEX 5480 ALL-IN-ONE
מחשב  All-in-Oneחכם שנבנה תוך שמירה על קיימות עם צג 24"גדול יותר .כולל אבטחה ופרודוקטיביות משופרות
בעיצוב שחוסך מקום .כעת כולל את הבינה המלאכותית המובנית של .Dell Optimizer
המסך המתאים למשימה :צג מגע או ללא מגע חדש באיכות  FHDובגודל 24"מציע שטח פעיל גדול יותר
ב 18.5%-בהשוואה למחשב ה All-in-One-הקודם בסדרה  5000של .OptiPlex
גרפיקה מדהימה :כעת עם תמיכה בכרטיסים גרפיים נפרדים של Nvidia®לקבלת תמונה חדה יותר וחוויית וידאו
טובה יותר.
התחבר ושתף פעולה בקלות :מצלמת אינטרנט נשלפת אופציונלית זמינה באיכות  Full HDאו מצלמת אינפרה-
אדום שכוללת תמיכה ב Windows Hello-ובזיהוי פנים לכניסה בקלות .בעזרת תכונת  Modern Standbyשל
 ,Windows 10מתקבלת חוויית משתמש של כיבוי והדלקה מידיים ,המאפשרת צמצום בצריכת חשמל וקישוריות
קבועה .מערך של שני מיקרופונים ורמקול סטנדרטי עם שמע חכם מבצעים התאמות חכמות שמאפשרות תקשורת
ושיתוף פעולה יעילים יותר.

OPTIPLEX 3280 ALL-IN-ONE
מחשב  All-in-Oneשנבנה תוך שמירה על קיימות עם צג 22”גדול יותר .כולל אבטחה משופרת בעיצוב שחוסך מקום.
ראה ועשה יותר :מחשב  All-in-Oneזה ,שמעוצב עם צג מגע באיכות  Full HDובגודל 22"שהורחב לאחרונה,
מציע שטח עבודה פעיל גדול ב .28.5%-מסך ה IPS-החדש מציע שכפול צבעים וזוויות צפייה טובים יותר ,קצב רענון
משופר וזמן תגובה מהיר יותר לעומת דגם קודם.
חוויות משתמש מהירות יותר :שני רכיבי  SoDIMMמספקים זיכרון מרבי כפול עד  64גיגה-בתים לעומת הדור
הקודם ורוחב פס גדול יותר לערכות נתונים גדולות ולמשימות מורכבות.
בצע אינטראקציות בקלות :מבחר זרועות ומעמדים ארגונומיים המאפשרים לך לשנות את מיקום המסך כדי להציג
ולשתף תוכן  -פתרון אידיאלי לסביבות עבודה אינטראקטיביות.

 OPTIPLEX 7080בתצורת  ,TOWERגורם צורה קטן ומיקרו
מחשבים שולחניים חכמים שנבנו כדי לספק יכולת הרחבה וביצועים אולטימטיבייםIntel® .
 vPro™אופציונלי תומך ביכולות ניהול מתקדמות מרחוק ובניהול מחוץ לרשת.
חוויות משתמש מהירות יותר :הפוך את הביצועים של חמשת היישומים המובילים
שלך לאופטימאליים באמצעות בינה מלאכותית מובנית של Dell Optimizer
 .ExpressResponseזמין כעת עם אפשרות ל M.2 SSD-כפול ותמיכה בUSB 3.2-
 Type Aמדור שני (נתונים במהירות  )10Gbpsלקבלת מהירות גבוהה יותר בגישה
לנתונים.
התמודד עם יום העבודה שלך :דגם  7080בתצורת  Towerבנוי עם מעבד Intel®עד
 Core™ i9מדור  ,10עם  125ואט ועשר ליבות – תיהנה מהדגם העוצמתי ביותר עד היום
של .OptiPlex
פרודוקטיביות סוחפת :כעת עם תמיכה בכרטיסים גרפיים נפרדים בתצורת מיקרו,
לקבלת תצוגות טובות יותר בעיבוד תלת-ממד ובשימוש בצגי  .4Kתוכל לצלול לתוך תוכן
עשיר של מציאות מדומה עם תמיכה בכרטיס גרפי של  215ואט באיכות גבוהה בדגם
 7080בתצורת .Tower
בנוי חכם :דגם  18Lבתצורת  Towerמספק יותר אפשרויות הרחבה תוך שמירה על עיצוב
קומפקטי כולל לחלל העבודה המודרני .הוא נבנה באחריות עם תוכן שעשוי מ 57%-חומרים
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ניתנים למיחזור אחרי שימוש צרכני.

 OPTIPLEX 5080בתצורת  ,TOWERגורם צורה קטן ומיקרו
מחשבים שולחניים סטנדרטיים חכמים עם ביצועים ותצורות המתאימים לצורך הנדרשIntel® .
 Standard Manageabilityמספקת יכולות ניהול בסיסיות מחוץ לרשת לקבלת זמן פעולה
תקינה ארוך יותר למשתמשי הקצה וה.IT-
חוויות משתמש מהירות יותר :עם  Dell Optimizer ExpressResponseהמופעל על-ידי
בינה מלאכותית ,המערכת שלך תלמד באופן רציף ותתאים את עצמה לאופן העבודה שלך כדי
להפוך את הביצועים של חמשת היישומים העיקריים שבהם אתה משתמש לאופטימאליים.
מרשים בעוצמתו :בנוי עם מעבדי  Intel®עד  Core™ i7מדור עשירי וזיכרון מרבי כפול
בתצורת  ,Towerגורם צורה קטן ומיקרו בהשוואה לדורות קודמים ,ואתה מקבל ביצועים טובים
יותר בעת הפעלת יישומים מרובים או גדולים.
מוכן ל :VR-עם תמיכה בכרטיסים גרפיים נפרדים של Nvidia®מהדור הבא ,דגם
 5080בתצורת  Towerמוכן לספק חוויות של תוכן מציאות מדומה ברמה מסחרית בסיסית.
עבוד לפי הצרכים שלך :העיצוב החוסך מקום ,ללא כלים ועם אפשרויות הרכבה מגוונות
לתצורת מיקרו מאפשר תחזוקה קלה וסביבת עבודה נקייה ומסודרת ,עם שפע של אפשרויות
הרחבה בכל גורם צורה.

 OPTIPLEX 3080בתצורת  ,TOWERגורם צורה קטן ומיקרו

מחשבים שולחניים עסקיים עם ביצועים יעילים ואפשרויות ניהול חיוניות לקבלת תמורה
מרבית.
ביצועים יעילים :בצע משימות שגרתיות במהירות ובאופן חלק עם מעבדיIntel® CoreTM
מדור  ,10עד  35ואט בתצורת מיקרו ועד  65ואט בתצורות  Towerוגורם צורה קטן .כעת
עם תמיכה בזיכרון  DDR4מרבי בנפח של עד  64גיגה-בתים (רכיבי  DIMMבנפח של
 32גיגה-בתים) – כפול מהדורות הקודמים – כדי לספק חוויות משתמש מהירות יותר.
עיצוב חכם :העיצובים הקומפקטיים הבסיסיים ,ללא כלים ,עם אפשרויות הרכבה מגוונות
לתצורת מיקרו ,מאפשרים תחזוקה קלה וסביבת עבודה נקייה ומסודרת .תבנית האוורור
החדשה של המארז מאפשרת כניסת אוויר מרבית שמשאירה את המערכת קרירה.
קישוריות נוחה :התחבר בקלות עם יציאות  DisplayPortו HDMI-מקוריות ויציאה
אופציונלית מסוג ,VGA HDMI 2.0bאו יציאת  DisplayPortשנייה.

 OPTIPLEX XE3בתצורת  TOWERובתצורת גורם צורה קטן
מחשב שולחני ברמה תעשייתית עם מחזור חיים ארוך במיוחד ואפשרויות הרחבה,
כולל ביצועים ויכולות ניהול ברמה ארגונית.
תוחלת חיים ארוכה :מחזור רכישה של שלוש שנים וחצי לכל הפחות מקל על הניהול
והתכנון.
עמידות בתחומים החשובים :החל מבריאות וקמעונאות ועד לרצפת הייצור XE3 ,בנוי
כדי להפעיל תעשיות ,אפילו בתנאים הפיזיים המאתגרים ביותר.

 OptiPlexשל Dell
אביזרים מומלצים
התקני הרכבה ,מעמדים וכיסויי כבלים ייעודיים לOPTIPLEX-

תושבת הרכבה על קיר עבור
OPTIPLEX ULTRA

התקן הרכבה OFFSET
 VESAעבור
OPTIPLEX ULTRA

כונן  DVD+/-RWלמחשב ALL-
 IN-ONEשל OPTIPLEX
מובנה בתוך מעמד בעל גובה
מתכוונן

מעמד למחשב ALL-IN-
 ONEעם גורם צורה קטן
עבור OPTIPLEX

מסנני אבק עבור OPTIPLEX
בתצורת גורם צורה קטן ,מיקרו
וTOWER-

מעמד קבוע עבור
OPTIPLEX ULTRA

מעמדים בעלי גובה מתכוונן עבור
OPTIPLEX ULTRA

התקן הרכבה  VESAכפול
עם תושבת למתאם עבור
 OPTIPLEXבתצורת
מיקרו

כיסויי כבלים עבור OPTIPLEX
בתצורת גורם צורה קטן ,מיקרו
וTOWER-

כיסויי יציאות למחשב
 ALL-IN-ONEשל
OPTIPLEX

מעמד גדול בעל גובה מתכוונן
עבור OPTIPLEX ULTRA

התקן הרכבה  VESAעם תושבת
למתאם עבור OPTIPLEX
בתצורת מיקרו

מעמד בעל גובה
מתכוונן למחשב
 ALL-IN-ONEשל
OPTIPLEX

מעמד למחשב ALL-IN-
 ONEשל OPTIPLEX
בתצורת מיקרו

מעמד ניתן לכוונון למחשב ALL-IN-
 ONEשל OPTIPLEX

צגים והתקני קלט

מערכת מציאות
מדומה של HTC
VIVE PRO

אוזניות סטריאו של
DELL PRO

עכבר חוטי עם קורא
טביעות אצבעות של
DELL

מקלדת ועכבר אלחוטיים
של DELL

הצגים של
 DELLמסדרת P

צגי ULTRASHARP
של DELL

אינטליגנציה מובנית .מודרניזציה מבנית.
Dell Technologies Unified Workspace
אנו יודעים שהמכשיר המתאים הוא רק ההתחלה ליום עבודה מושלם .העובדים זקוקים לחוויות חכמות ,אינטואיטיביות ומהירות-
תגובה שמאפשרות להם לעבוד באופן פרודוקטיבי וללא הפרעות .לפי מחקרים ,אחד מכל ארבעה משתמשים יפקפקו בתפקיד
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שלהם ובחברה שבה הם עובדים אם יעברו חוויה שלילית עם הטכנולוגיה שאיתה הם עובדים.
 Dell Technologies Unified Workspaceמחוללת מהפך בחוויית העובד ומבטיחה שלאנשי ה IT-תהיה יכולת לספק פתרונות
יזומים ,מנבאים ואוטומטיים שמגשימים את ההבטחה של יום עבודה מודרני ,תוך פישוט יכולת הפריסה ,האבטחה ,הניהול
והתמיכה בסביבה שלהם.

 ProDeployבסביבת העבודה המאוחדת מאפשר ל IT-להשאיר מאחור את הפריסה
הידנית המסורתית שדורשת מעורבות רבה ,ובמקום זאת לשלוח מכשירים מוגדרים
מראש עם היישומים וההגדרות של החברה ,מהמפעל של  Dellישירות למשתמשי
הקצה — כך שמשתמשי הקצה יכולים להתחיל לעבוד כבר מהיום הראשון.

המכשירים המהימנים של  Dellמספקים בסיס לסביבה מודרנית של צוות העובדים
עם הגנה בלתי נראית וחלקה ,שמבטיחה חוויות חכמות ומהירות יותר .משתמשי
הקצה נשארים פרודוקטיביים וה IT-נשאר בטוח עם פתרונות אבטחה מודרניים עבור
המכשירים המהימנים של .Dell

 Dell Client Command Suiteו VMware Workspace ONE-מציעות יכולות
משולבות שמספקות חוויית ניהול נקודות קצה מאוחדת לאנשי ה ,IT-כך שהם יוכלו
לנהל את הקושחה ,את מערכת ההפעלה ואת היישומים ממסוף אחד ,תוך יצירת
חוויית שימוש חלקה למשתמשי הקצה.

 ProSupportפותר בעיות חומרה עד פי  11יותר מהר מהמתחריםProSupport .
למחשבים אישיים מציע גישה  24x7למהנדסי  ProSupportבאזור שיוצרים קשר
עם ה IT-כאשר מתעוררות בעיות קריטיות ,8כך שתוכל להתמקד בצעד הבא ולא רק
במה שכבר קרה ProSupport Plus .עוזר לאנשי ה IT-להישאר צעד אחד לפני כולם,
ולמנוע זמני השבתה לא מתוכננים בגלל בעיות חומרה .אתה נהנה מכל היכולות של
 ProSupportוגם מהתראות יזומות על-ידי בינה מלאכותית כדי למנוע כשלים וצורך
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בתיקוני תקלות.

פריסה
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