
 Intelligencia, amelyre számíthat
OPTIPLEX

A továbbfejlesztett kialakításnak és a beépített mesterséges intelligenciának köszönhetően az OptiPlex 
asztali számítógépek intelligensebbek, mint valaha. Az OptiPlex következő generációja még intelligensebb és 
gyorsabb asztali gépeket és igazoltan megbízható működést kínál a márkától, amely 27 éves tapasztalatra 

építve biztosítja az ügyfelek igényein alapuló innovációkat. 
További információ: dell.com/OptiPlex 

BEMUTATJUK AZ ÚJ OPTIPLEX TERMÉKCSALÁDOT

http://www.dell.com/OptiPlex


A következő generáció minden eddiginél hatékonyabb együttműködést biztosító új 
és kibővített egybeépített számítógépeket, a maximális légbeömlésnek köszönhetően 
hatékony hűtést, emellett pedig könnyebben hozzáférhető alkatrészeket biztosító, torony 
kivitelű gépeket, valamint az ezekhez tartozó perifériás eszközöket hoz. A kompakt és 
nagy teljesítményű, mikro kivitelű asztali gép mostantól a legtöbb rögzítési lehetőséget 
kínálja, hogy Ön a lehető leghatékonyabb munkavégzést támogató módon helyezhesse el 
számítógépét. Az OptiPlex 3090 és a 7090 Ultra ideális megoldás az olyan ügyfelek számára, 
akik egybeépített készüléket keresnek, de teljes rugalmasságot szeretnének biztosítani 
a monitor megválasztása terén, és kézben szeretnék tartani az informatikai frissítési ciklusokat 
is. Az OptiPlex Ultra a világ legrugalmasabb asztali számítógépe2, amely egy innovatív, 
zéró helyigényű, a PC-t a monitorállványba rejtő formában biztosít maximális teljesítményt. 
A fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezett OptiPlex egybeépített és torony kivitelű 
asztali gépek legalább 35%-ban újrahasznosított műanyagból (PCR) készülnek.3

INTELLIGENS 
MEGOLDÁSOK

Miért érdemes OptiPlex gépet választani?
OKOSABB, GYORSABB, INTELLIGENSEBB ASZTALI GÉPEK

Merüljön el a termelékenység világában a virtuális valóságra építő képességeket és 
a legújabb megjelenítési technológiákat támogató torony kivitelű gépekkel! A többmonitoros 
támogatásnak köszönhetően a torony kivitelű és az egybeépített számítógépeken 
ugyanolyan zökkenőmentes vizuális élményben lesz része. Az OptiPlex megoldásaival 
bárkivel intelligensen és egyszerűen együttműködhet. Az OptiPlex gépekben idén bevezetett 
Intelligent Audio technológia a lehető legjobb hangzás érdekében intuitív módon optimalizálja 
a hangot és a mikrofonteljesítményt. A célirányosan tervezett rögzítőelemek, állványok és 
kábelfedők biztonságos, kábeldzsungeltől mentes munkaterületet biztosítanak. Az OptiPlex 
megoldásokat kifejezetten úgy terveztük, hogy tökéletesen együttműködjenek, és ezáltal 
problémamentes, zavartalan munkafolyamról gondoskodjanak.

SZEMÉLYRE SZABOTT 
VÉGFELHASZNÁLÓI 

ÉLMÉNY

• A világ legintelligensebb üzleti számítógépei, az 5000-es és 7000-es sorozat esetén beépített mesterséges intelligenciával1

• Akár 10. generációs Intel® Core™ i9 processzorok akár 10 maggal
• Az OptiPlex 3090 és 7090 Ultra 11. generációs Intel® mobil processzorokat tartalmaz
• Az eddigi legreszponzívabb OptiPlex számítógép akár 128 GB 3200 MHz-es DDR4-memóriával
• Opcionális beépített Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) a minden eddiginél gyorsabb kapcsolatért
• Valamennyi platform szigorú tesztelésen esett át, és túlszárnyalja az MIL-STD 810G szabványok követelményeit 
• Hardveres biztonság TPM 2.0 védelemmel, opcionális házfelnyitás-érzékelő kapcsolókkal, zárható portokkal és kábelfedőkkel
• Szerszám nélkül szerelhető kivitel az egyszerű szervizelhetőségért és bővíthetőségért
• Az OptiPlex-felhasználók termelékenységének maximalizálására tervezett, tesztelt tartozékok
• Energy Star- és EPEAT-minősítés

AZ OPTIPLEX TERMÉKCSALÁD JELLEMZŐI

Fedezze fel a világ legintelligensebb, beépített mesterséges intelligenciára épülő 
számítógépeit!1 Az OptiPlex 5000-es és 7000-es sorozatú asztali gépek mostantól képesek 
alkalmazkodni az Ön munkastílusához a Dell Optimizer ExpressResponse intelligenciájának 
használatával, amely az öt leggyakrabban használt alkalmazás optimalizálásával segít abban, 
hogy a felhasználók maximális termelékenységgel dolgozhassanak. Idén a jellemzőikben 
még jobban elkülönített 3000-es, 5000-es és 7000-es sorozat révén az ügyfelek még 
könnyebben kiválaszthatják az igényeiknek legjobban megfelelő megoldást. A legújabb 
Intel® processzoroknak, a rugalmas bővítési lehetőségeknek, például a CPU-, SSD- és 
PCIe NVMe-opcióknak, valamint a számos csatlakoztatási lehetőségnek köszönhetően 
személyre szabott, az igényeinek pontosan megfelelő teljesítményű konfigurációt állíthat 
össze. Az OptiPlex gépek olyan részletekkel támogatják a felhasználókat termelékenységük 
gyors és hatékony növelésében, mint az intelligens bejelentkezés és a vezeték nélküli 
szabadságot biztosító csatlakozási lehetőségek.

GYORSABB, 
RESZPONZÍVABB 
FELHASZNÁLÓI 

ÉLMÉNY

Az OptiPlex megbízható márka, amely 27 éves tapasztalatra építve biztosítja az ügyfelek 
igényein alapuló innovációkat. A tervezésének köszönhetően legmegbízhatóbb megoldásunk, 
az OptiPlex úttörő szerepet játszik a minőség-ellenőrzésben, hiszen meghaladja az 
MIL-STD szabvány előírásait, így garantáltan megbízható partnerként szolgál a vállalt 
életciklusok során. A Dell Technologies megbízható eszközei beépített és opcionális 
biztonsági megoldásokkal és szolgáltatásokkal gondoskodnak a megszerzett versenyelőny 
megőrzéséről. Az OptiPlex termékek a világ legbiztonságosabb számítógépei közé 
tartoznak.4 A Dell Technologies Unified Workspace segítségével gyorsan és rugalmasan, 
kevés beavatkozással kezelheti az IT-megoldásokat, ráadásul átfogó, felhőalapú megoldáshoz 
jut az eszközök üzembe helyezéséhez, védelméhez, felügyeletéhez és támogatásához.5
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Prémium, intelligens, 24 hüvelykes egybeépített számítógép a kategóriájában legjobb teljesítménnyel, valamint 
hang- és képminőséggel. Mostantól a Dell Optimizer beépített mesterséges intelligenciájával. Az opcionális 
Intel® vPro™ technológia támogatja a távoli és a fejlett külön adatcsatornán keresztüli felügyeletet.
Karcsú kialakítás nagy képernyőterülettel: Kialakításának köszönhetően kis helyet foglal el az asztalon, miközben 
a keret nélküli, Full HD felbontású, IPS-paneles kijelző révén optimális képernyőterületet biztosít. Tükröződésmentes, 
matt felületű érintőképernyős változatban is elérhető. 
Gyorsabb rendszerindítás: Az Intel® Optane™, az SSD és az előző generációhoz képest kétszer nagyobb, 64 GB 
DDR4-memória beszerelésére alkalmas két M.2 foglalat révén mindig fennakadások és késleltetés nélkül dolgozhat.
Innovatív megoldások a hatékony együttműködésért: Az Intelligent Audio technológiával ellátott, négy 
mikrofonból álló mikrofontömb és általános célú hangszóró intelligens beállításokkal gondoskodik a hatékonyabb 
kommunikációról és együttműködésről. Az opcionális, Full HD és infravörös verzióban is elérhető, előugró 
webkamera új szintre emeli az együttműködési lehetőségeket. Intel Unite® szoftverrel az intelligens és biztonságos 
értekezletekért.

Intelligens, a fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezett egybeépített számítógép nagyobb, 24 hüvelykes 
kijelzővel. Helytakarékos kivitelben biztosít hatékony biztonságot és nagyobb termelékenység. Mostantól 
a Dell Optimizer beépített mesterséges intelligenciájával.
Tökéletes képernyő a munkához: Az új, érintőképernyős és nem érintőképernyős verzióban is elérhető, 24 hüvelykes 
Full HD kijelzők az előző 5000-es sorozatú OptiPlex egybeépített számítógépekhez képest 18,5%-kal nagyobb aktív 
képernyőterületet biztosítanak.
Fantasztikus grafika: Támogatja a különálló NVIDIA® grafikus kártyákat a kristálytiszta képért és még jobb 
minőségű videóért.
Egyszerű bejelentkezés és együttműködés: Opcionális, Full HD és infravörös verzióban is elérhető, előugró 
webkamera Windows Hello-támogatással és arcfelismeréssel az egyszerű bejelentkezésért. A Windows 10 Modern 
Standby technológiája azonnali be- és kikapcsolást tesz lehetővé az alacsony energiafogyasztás és a folyamatos 
kapcsolat érdekében. Az Intelligent Audio technológiával ellátott, négy mikrofonból álló mikrofontömb és általános 
célú hangszóró intelligens beállításokkal gondoskodik a hatékonyabb kommunikációról és együttműködésről.

A fenntarthatóságot szem előtt tartva tervezett egybeépített számítógép nagyobb, 22 hüvelykes kijelzővel. 
Helytakarékos kivitelben biztosít hatékony biztonságot.
Többet láthat és hatékonyabban dolgozhat: A megnövelt méretű, 22 hüvelykes, Full HD felbontású 
érintőképernyős panel 28,5%-kal nagyobb aktív munkaterületet biztosít. Az új IPS-kijelző valósághű színeket, 
minden betekintési szögből remek megjelenítést, valamint az előző modellhez képest nagyobb frissítési sebességet 
és rövidebb válaszidőt biztosít.
Gyorsabb felhasználói élmény: A két SoDIMM-foglalat az előző generációhoz kétszer nagyobb, akár 64 GB 
memóriát és nagyobb sávszélességet biztosít a nagy adatkészletek és az összetett feladatok kezeléséhez.
Interaktivitás egyszerűen: A többféle ergonomikus állványnak és tartókarnak köszönhetően a képernyő igény 
szerint beállítható a tartalmak megtekintéséhez és megosztásához, ideális megoldást biztosítva ezáltal az interaktív 
munkakörnyezetek számára.

Ismerje meg az OptiPlex termékcsaládot!
HA AZ ASZTALI GÉPE IGAZODIK AZ ÖN MUNKASTÍLUSÁHOZ, KORLÁTLAN HATÉKONYSÁGOT 

ÉRHET EL

Prémium, intelligens, 27 hüvelykes egybeépített számítógép a kategóriájában legjobb teljesítménnyel, valamint hang- 
és képminőséggel. Mostantól a Dell Optimizer beépített mesterséges intelligenciájával. Az opcionális Intel® vPro™ 
technológia támogatja a távoli és a fejlett külön adatcsatornán keresztüli felügyeletet.
Dolgozzon okosan: Full HD felbontású, érintőképernyős vagy nem érintőképernyős IPS-kijelzővel. A Windows 
10 Modern Standby technológiája azonnali be- és kikapcsolást tesz lehetővé az alacsony energiafogyasztás és 
a folyamatos kapcsolat érdekében.
Magával ragadó termelékenység: A következő generációs különálló grafikus kártya nagyszerű teljesítményt és 
hatékonyságot biztosít. 
Az együttműködés csúcsa: Az opcionális, Full HD és infravörös verzióban is elérhető, előugró webkamera támogatja a 
Windows Hello funkcióval történő bejelentkezést, míg az Intelligent Audio technológiával ellátott, négy mikrofonból álló 
mikrofontömb és nagy teljesítményű hangszóró intelligens beállításokkal gondoskodik a hatékonyabb kommunikációról 
és együttműködésről. Intel Unite® szoftverrel az intelligens és biztonságos értekezletekért.

Az OptiPlex Ultra a világ legkisebb, teljes teljesítményű asztali megoldása4. Az Ultra állványok révén ez a moduláris 
egybeépített megoldás számos, akár 40 hüvelykes monitorral párosítható, és bármilyen munkaterületen elfér.
Moduláris egybeépített megoldás: A számítógép a kijelzőállványban bújik meg, így könnyen üzembe helyezhető, 
maradéktalan teljesítményű moduláris egybeépített megoldást kínál, amelyben a számítógép a monitortól függetlenül 
fejleszthető a kedvezőbb birtoklási összköltség érdekében.
A munkafolyamat teljesítményének fokozása: 11. generációs Intel® mobilarchitektúrát tartalmaz akár Core i7 
processzorral, akár 64 GB 3200 MHz-es DDR4 RAM-mal, két SSD-tárolóval, Wi-Fi 6-tal és Dell Optimizer beépített 
mesterséges intelligenciával. (A Dell Optimizer és az i7 processzor csak a 7090 esetén áll rendelkezésre).
Robusztus ökoszisztéma: A maximális hatékonyság érdekében egyszerre akár négy 24" FHD és 34" QHD közötti 
méretű, beépített hangszóróval, infravörös webkamerával és USB-C csatlakoztatási lehetőséggel rendelkező 
multimédiás monitorral párosítható.

OPTIPLEX 7780 EGYBEÉPÍTETT ASZTALI GÉP

OPTIPLEX 3090 ÉS 7090 ULTRA

OPTIPLEX 7480 EGYBEÉPÍTETT ASZTALI GÉP

OPTIPLEX 5480 EGYBEÉPÍTETT ASZTALI GÉP

OPTIPLEX 3280 EGYBEÉPÍTETT ASZTALI GÉP



Ultrahosszú élettartamú, ipari kategóriájú asztali gép számos bővítési lehetőséggel, 
nagyvállalati szintű teljesítménnyel és fejlett felügyeleti funkciókkal.
Hosszú élettartam: A minimum 3,5 éves vásárlási életciklus egyszerűbb felügyeletet 
és tervezést biztosít. 
Strapabíró kivitel, ahol a leginkább számít: Az XE3 gépeket arra terveztük, 
hogy a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is hatékony teljesítményt 
nyújtsanak – az egészségügyi létesítményektől kezdve a gyártósorig.

OPTIPLEX XE3 TORONY KIVITELŰ ÉS KIS MÉRETŰ SZÁMÍTÓGÉPEK

Üzleti asztali gépek hatékony teljesítménnyel és alapvető felügyeleti funkciókkal, 
amelyekkel a lehető legtöbbet hozhatja ki rendszeréből.
Hatékony teljesítmény: A mikro kivitel esetén akár 35 W-os, míg a torony kivitelű és 
a kis méretű gépek esetén akár 65 W-os, 10. generációs Intel® CoreTM processzorokkal 
gyorsan és gördülékenyen végezheti rutinfeladatait. Mostantól az előző generációhoz 
képest kétszer nagyobb, akár 64 GB DDR4-memóriával (32 GB-os DIMM-modulokkal) 
a gyorsabb felhasználói élményért.
Okos kialakítás: A kompakt, belépő szintű, szerszám nélkül szerelhető kialakítás és 
a mikro kivitelű gépek sokoldalú rögzítési lehetőségei egyszerű szervizelhetőséget és 
letisztult munkakörnyezet biztosítanak. A ház új, eltolt szellőzési mintázata maximális 
légbeömlést tesz lehetővé, így mindig hűvös működést garantál.
Kényelmes csatlakoztatási lehetőségek: A natív DisplayPort- és HDMI-, valamint az 
opcionális VGA-, HDMI 2.0b- vagy második DisplayPort-csatlakozóknak köszönhetően 
egyszerűen csatlakoztathatja eszközeit.

Intelligens, általános célú asztali gépek megfelelően méretezett teljesítménnyel és 
konfigurációkkal. Az Intel® Standard Manageability alapszintű külön adatcsatornán keresztüli 
felügyeletet nyújt a végfelhasználók és az IT-rendszer magasabb rendelkezésre állásáért.
Gyorsabb felhasználói élmény: A mesterséges intelligenciára épülő Dell Optimizer 
ExpressResponse révén a rendszer megtanulja az Ön munkavégzési módját, és a munkastílusához 
folyamatosan alkalmazkodva optimalizálja az 5 leggyakrabban használt alkalmazás teljesítményét.
Lenyűgözően nagy teljesítmény: Az akár 10. generációs Intel® Core™ i7 processzorokra és az 
előző generációhoz képest kétszer nagyobb memóriára épülő torony, kis méretű és mikro kivitelű 
rendszerek nagyobb teljesítményt biztosítanak több alkalmazás, illetve nagyobb alkalmazások 
egyidejű futtatásához. 
VR-re kész: A következő generációs NVIDIA® különálló grafikus kártya támogatásának 
köszönhetően az 5080 torony kivitelű rendszerrel belépő szintű üzleti VR-tartalmakat 
hozhat létre.
Dolgozzon saját igényei szerint: A helytakarékos, szerszám nélkül szerelhető kialakítás és a 
mikro kivitelű gépek sokoldalú rögzítési lehetőségei egyszerű szervizelhetőséget és letisztult 
munkakörnyezet biztosítanak, ráadásul rendszerét bármely kivitel esetén számtalan módon 
bővítheti.

Maximális bővíthetőségre és teljesítményre tervezett, intelligens asztali gépek. Az 
opcionális Intel® vPro™ technológia támogatja a távoli és a fejlett külön adatcsatornán 
keresztüli felügyeletet. 
Gyorsabb felhasználói élmény: A Dell Optimizer ExpressResponse beépített mesterséges 
intelligencia használatával optimalizálja az öt leggyakrabban használt alkalmazás 
teljesítményét. Mostantól két M.2 SSD-s konfigurációban és USB 3.2 Type A Gen 2 
(10 Gbit/s adatátviteli sebességű) porttal is elérhető az adatok gyorsabb elérése érdekében.
Egész napos hatékonyság: Az eddigi legnagyobb teljesítményű OptiPlex, a 7080 
torony kivitelű számítógép akár 10. generációs, 10 magos, 125 W-os Intel® Core™ i9 
processzorra épül. 
Magával ragadó termelékenység: A mikro kivitelű számítógépbe rendelhető különálló 
grafikus kártya jobb képminőséget biztosít a 3D-s rendereléshez és a 4K-s monitorok 
használatához. A nagy teljesítményű, 215 W-os grafikus kártyákat is támogató 7080 
torony kivitelű asztali gépen magával ragadó VR-élményben lehet része. 
Intelligens kialakítás: A 18 liter térfogatú, torony kivitelű számítógép még több bővítési 
lehetőséget és változatlanul kompakt formát biztosít a modern munkakörnyezetek 
számára. Felelősségteljesen, 57%-ban újrahasznosított anyagokból készült.6

OPTIPLEX 3080 TORONY, KIS MÉRETŰ ÉS MIKRO KIVITELŰ SZÁMÍTÓGÉPEK 

OPTIPLEX 5080 TORONY, KIS MÉRETŰ ÉS MIKRO KIVITELŰ SZÁMÍTÓGÉPEK

OPTIPLEX 7080 TORONY, KIS MÉRETŰ ÉS MIKRO KIVITELŰ SZÁMÍTÓGÉPEK
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OPTIPLEX TORONY, 
KIS MÉRETŰ ÉS 
MIKRO KIVITELŰ 

SZÁMÍTÓGÉPEKHEZ 
TERVEZETT KÁBELFEDŐK

OPTIPLEX ULTRA FALI 
RÖGZÍTŐKONZOL

OPTIPLEX EGYBEÉPÍTETT 
SZÁMÍTÓGÉPHEZ TERVEZETT, 

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ 
ÁLLVÁNYBA ÉPÍTETT DVD+/-

RW-MEGHAJTÓ

OPTIPLEX ULTRA 
TÁVTARTÓ VESA-

RÖGZÍTÉSHEZ 

OPTIPLEX MICRO 
EGYBEÉPÍTETT 

SZÁMÍTÓGÉPHEZ 
TERVEZETT 

ÁLLVÁNY

OPTIPLEX ULTRA 
FIX ÁLLVÁNY 

OPTIPLEX ULTRA ÁLLÍTHATÓ 
MAGASSÁGÚ ÁLLVÁNYOK

OPTIPLEX ULTRA NAGY 
MÉRETŰ, ÁLLÍTHATÓ 

MAGASSÁGÚ ÁLLVÁNY

KIFEJEZETTEN OPTIPLEX RENDSZEREKHEZ TERVEZETT RÖGZÍTŐELEMEK, 
ÁLLVÁNYOK ÉS KÁBELFEDŐK



Beépített intelligencia. 
Beépített korszerűsítés.

FELÜGYELET

A Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE integrált funkciói 
egységes végpontfelügyeleti élményt nyújtanak az IT-dolgozóknak, akik így 
egyetlen konzolról kezelhetik a firmware-t, az operációs rendszert és az 
alkalmazásokat. A megoldás emellett a végfelhasználóknak is problémamentes 
élményt biztosít.

BIZTONSÁG

A Dell Trusted Devices biztosítja a modern munkakörnyezet alapját: láthatatlan 
és a hasznos tevékenységeket nem zavaró védelmet nyújt, így az eszközök 
intelligensebben, gyorsabban használhatók. A Dell Trusted Device által kínált modern 
biztonsági megoldások révén a végfelhasználók megőrizhetik termelékenységüket, 
és az IT-részleg is nyugodt lehet az eszközök biztonsága felől.

Dell Technologies Unified Workspace
Tisztában vagyunk vele, hogy a remek munkanapok a megfelelő eszközzel kezdődnek. Az alkalmazottaknak intelligens, 

intuitív és reszponzív eszközökre van szükségük, amelyekkel produktívan és megszakítások nélkül dolgozhatnak. 
Felmérések szerint 4-ből 1 felhasználó megkérdőjelezné az állását és a vállalatát, ha negatív tapasztalatai lennének 

az ott használt technológiákkal kapcsolatban.7 

A Dell Technologies Unified Workspace átalakítja az alkalmazottak felhasználói élményét, és proaktív, prediktív 
és automatizált megoldásokat biztosít az IT-részlegnek a modern munkanapokhoz, miközben leegyszerűsíti  

az IT-környezet üzembe helyezését, védelmét, felügyeletét és támogatását. 

A Unified Workspace ProDeploy funkciója lehetővé teszi, hogy az IT-részleg 
hagyományos, nagy munkaigényű, manuális üzembehelyezési megoldások 
helyett a vállalati alkalmazásokkal és beállításokkal előre konfigurált eszközöket 
juttasson a végfelhasználóknak, egyenesen a Dell gyárából – így a felhasználók 
az első naptól kezdve hatékonyan végezhetik a munkájukat.TELEPÍTÉS

A ProSupport a versenytársaknál 11-szer gyorsabban képes megoldani 
a hardveres problémákat. A PC-khez elérhető ProSupport a hét minden 
napján folyamatos összeköttetést kínál a ProSupport regionális mérnökeivel, 
akik felveszik a kapcsolatot az IT-részleggel, ha kritikus problémák merülnek 
fel,8 így Ön a már bekövetkezett problémák helyett a következő feladatra 
összpontosíthat. A ProSupport Plus segítségével az IT-részleg mindig egy 
lépéssel előrébb járhat, és gyakorlatilag teljesen kiiktathatja a hardveres problémák 
miatti nem tervezett állásidőt. E szolgáltatás a ProSupport keretében elérhető 
összes lehetőséget a hibák elkerülését segítő, mesterséges intelligenciára épülő 
riasztásokkal egészíti ki, valamint javítást kínál a bekövetkezett balesetek esetére.9
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