
 ONTDEK HET SYSTEEM 
DAT BIJ U PAST.

 GEPERSONALISEERDE 
PRESTATIES VOOR  
HYBRIDE TAKEN.

INTELLIGENTE FUNCTIES  
VOOR HYBRIDE TAKEN.

B E S C H I K BA A R H E I D VA N  P C 6

ExpressConnect2

Intelligente privacy1

ExpressCharge4

Gelijktijdige verbinding met  

meerdere netwerken3 

Gebruik tot twee netwerken (bekabeld 

en draadloos) tegelijk om sneller data en 

video’s te downloaden.

······

Bandbreedtebeheer

Geeft prioriteit aan videoconferentie-

apps, waar u ook werkt of bent. 

······

Automatisch schakelen tussen netwerken

Raadt aan om over te schakelen naar  

een krachtiger netwerk indien dat 

beschikbaar komt.

Dankzij meekijkdetectie kunt u de 

scherminhoud veranderen door beeldpatronen 

te activeren of door het scherm te beveiligen 

wanneer een indringer wordt gedetecteerd. 

······

De functie Look Away Detect verduistert  

het pc-scherm op basis van het gedrag van  

de gebruiker. 

······

ExpressSign-in detecteert uw aanwezigheid 

en activeert uw systeem. Als u van het 

scherm wegloopt, wordt uw pc automatisch 

vergrendeld.

Verbetert de batterijprestaties 

Laadt tot 80% op in een uur  

en tot 35% batterijduur in slechts  

20 minuten dankzij ExpressCharge.

Laat uw programma's non-stop draaien

Laad tot 80% op in een uur of gebruik 

ExpressCharge en laad tot 35% op in slechts 

20 minuten.5

Beter geluid  

en betere audio.

Betere connectiviteit voor minder 

onderbrekingen tijdens conference calls.

De meest uitgebreide suite van 

intelligente privacyfuncties ter wereld*.

snellere 
dataoverdracht**

minder buffering.**

snellere 
verwerking van 
apps en data.**

betere 
videokwaliteit.**

20%

3x

30%

8x

opgeladen  
in ongeveer  
20 minuten. binnen 60 minuten.

Laad de batterij  
op van 0% tot35% 80% 

Intelligente audio

Intelligente ruisonderdrukking vermindert 

automatisch het achtergrondgeluid via een 

neutrale ruisonderdrukkingstechnologie.

······

Microfoondetectie voegt een heldere,  

duidelijke toon toe aan spraak en is ideaal  

voor videoconferenties en podcasts. 

······

Vervormingsreductie analyseert de  

audio-inhoud in real time en zet deze zonder 

feedback om naar hogere uitvoerniveaus.

ExpressResponse

Zodra ExpressResponse weet wat 

uw geselecteerde applicaties zijn, 

verbetert het de prestaties en geeft 

het prioriteit aan de taak die op dat 

moment wordt uitgevoerd.

Dell Technologies biedt een systeem met Dell Optimizer 

zodat u optimaal productief kunt werken.

† Niet van toepassing op towers of rackworkstations Voor de beschikbaarheid per product klikt u hier.

EEN SYSTEEM DAT NET  
ZO UNIEK IS ALS U.
Til persoonlijke pc-prestaties naar een hoger niveau met Dell Optimizer, 

een geïntegreerde, op AI gebaseerde optimalisatiesoftware die leert en 

reageert op de manier waarop u werkt.

Bereid u voor op de volgende stap met de nieuwste versie van Dell Optimizer 

waarmee u overal verbinding kunt maken, kunt samenwerken en kunt presteren.

Dell Optimizer past zich aan u aan zodat u profiteert 

van betere connectiviteit, audio en prestaties met 

de meest intelligente zakelijke pc’s*.

* Gebaseerd op interne analyse van Dell met betrekking tot prestaties van pc-software en applicaties van concurrenten, september 2021. Intelligent Privacy  
is beschikbaar op een selectie van Dell systemen en apparaten. 
** ExpressCharge moet worden ingeschakeld in de Dell Power Manager software. Het systeem moet zijn uitgeschakeld of in de slaapstand staan om de functie 
ExpressCharge te laten werken. Als de vermelde capaciteit is bereikt, gaat de oplaadsnelheid terug naar de normale snelheid. Aanbevolen voor gebruik met  
de meegeleverde Dell voedingsadapter. Oplaadtijden kunnen variëren. 
1 Intelligente privacy is beschikbaar op een selectie van Dell systemen en apparaten. 
2 ExpressConnect is beschikbaar bij Dell Optimizer software versie 2.0 en hoger. Download de nieuwste versie op https://www.dell.com/support/home. 
3 Gelijktijdige verbinding via meerdere netwerken (of 'Connection-teamwerk') is een nieuwe connectiviteitsfunctie van ExpressConnect. Hiermee worden gegevens 
en videoverkeer gelijktijdig verzonden en ontvangen via twee of meer bekabelde of draadloze verbindingen. Op basis van een interne analyse van Dell, september 
2021. ExpressConnect beschikbaar met Dell Optimizer software versie 2.0 en hoger. Download de nieuwste versie op https://www.dell.com/support/home. 
4 Alleen beschikbaar op mobiele apparaten. Wanneer u ExpressCharge selecteert in Dell Power Manager software, kan de systeembatterij binnen 60 minuten opnieuw 
worden opgeladen van 0% tot 80%. Als de capaciteit van 80% is bereikt, gaat de oplaadsnelheid terug naar de normale snelheid. Aanbevolen voor gebruik met  
de meegeleverde Dell voedingsadapter, niet aanbevolen met een voedingsadapter met een kleinere capaciteit. De oplaadtijd kan +/-10% variëren, afhankelijk van  
de systeemtolerantie. In de Dell Power Manager software kunt u de standaardmodus voor adaptieve lading of ExpressCharge selecteren om de systeembatterij  
op te laden van 0% tot 35% binnen 20 minuten wanneer het systeem is uitgeschakeld en de batterijtemperatuur tussen 16 en 45 °C ligt. Wanneer de ExpressCharge-
modus is ingeschakeld, kan de batterij van het systeem gedurende 60 minuten tot 80% blijven opladen. Als de capaciteit van 80% is bereikt, gaat de oplaadsnelheid 
terug naar de normale snelheid. Aanbevolen voor gebruik met de meegeleverde Dell voedingsadapter, niet aanbevolen met een voedingsadapter met een kleinere 
capaciteit. De oplaadtijd kan +/-10% variëren, afhankelijk van de systeemtolerantie. 
5 ExpressCharge moet worden ingeschakeld in de Dell Power Manager software. Het systeem moet zijn uitgeschakeld of in de slaapstand staan om de functie 
ExpressCharge te laten werken. Als de vermelde capaciteit is bereikt, gaat de oplaadsnelheid terug naar de normale snelheid. Aanbevolen voor gebruik met de 
meegeleverde Dell voedingsadapter. Oplaadtijden kunnen variëren. 
6 De functies en werking van Dell Optimizer verschillen per apparaat. Dell Optimizer is niet beschikbaar voor Latitude Chromebook Enterprise. 

Copyright © 2021 Dell Inc. of dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC en andere handelsmerken zijn 
handelsmerken van Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaren.
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Dell Optimizer biedt geavanceerde gebruikers 

ExpressResponse voor prestatieoptimalisatie bij zware 

storage-apps. Als u een Precision workstation gebruikt, 

beschikt u ook over een exclusieve analytics-functie voor 

inzichten die zorgen voor gepersonaliseerde prestaties.

Analyseert en verbetert de 

prestaties van applicaties.

Genereer rapporten van 

workloads, systeemprestaties 

en systeemdiagnose.

KRACHT VOOR CREATORS
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DELL 
OPTIMIZER

Meer informatie ›

Wij maken slimme apparaten. 
Zodat u slimmer kunt werken.


