OPTIPLEX

Intelligens du kan stole på

DEN NYE OPTIPLEX-SERIEN ER HER
OptiPlex stasjonære datamaskiner med forbedret design og innbygd kunstig intelligens (AI) er mer intelligent
enn noensinne. Neste generasjons OptiPlex byr på smartere og raskere stasjonære datamaskiner med den
velkjente påliteligheten fra en merkevare med 27 år med innovasjoner drevet av kundenes tilbakemeldinger.
Finn ut mer på dell.com/OptiPlex

Hvorfor velge OptiPlex?
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Oppdag verdens mest intelligente PC-er med innbygd kunstig intelligens (AI).1 Nå
lærer og tilpasser OptiPlex stasjonære datamaskiner i 5000- og 7000-serien seg
hvordan du jobber, takket være intelligensen til Dell Optimizer ExpressResponse.
Denne teknologien optimaliserer ytelsen til brukernes fem mest populære
applikasjoner, slik at de kan utnytte potensialet sitt til fulle og øke produktiviteten. I år
har spesifikasjonene for 3000-, 5000- og 7000-seriene blitt enda tydeligere, slik at
det er enklere for kundene å ta en kjøpsbeslutning. Opplev ytelse på riktig nivå med
de nyeste Intel®-prosessorene og fleksible ekspansjonsalternativer, inkludert CPU,
SSD, PCIe NVMe og omfattende tilkobling for tilpassede konfigurasjoner. Fokuset
for OptiPlex er å få brukerne mer produktive på en raskere og mer effektiv måte,
med detaljer som smart pålogging og tilkobling som gir større frihet fra ledninger.
Neste generasjon byr på nye og utvidede alt-i-ett-enheter for bedre samarbeid
enn noen gang før, og tårn med ny design for maksimalt luftinntak slik at de holder
seg kalde, med enklere tilgang til deler, og flere samsvarende eksterne enheter.
Den kompakte og kraftige mikro-maskinen, som har flere monteringsalternativer
enn noen gang før, står ikke i veien når jobben skal gjøres. OptiPlex 3090 og
7090 Ultra er ideelle løsninger for kunder som ønsker en alt-i-ett-opplevelse,
men som også ønsker full fleksibilitet når det gjelder skjermvalg og kontroll over
oppdateringsfrekvensen. OptiPlex Ultra er verdens mest fleksible, stasjonære
datamaskin2, med full kraft i en nyskapende, plassbesparende design der PC-en er
fullstendig skjult i skjermfoten. OptiPlex alt-i-ett og tårn er bygget med tanke på
bærekraft, og inneholder minst 35 % resirkulert forbrukerplast (PCR).3

Opplev engasjerende produktivitet med tårn som er bygget for opplevelser med
virtuell virkelighet (VR) og den nyeste skjermteknologien. Støtte for flere skjermer
gir sømløs visning for tårn og alt-i-ett. OptiPlex har løsninger som gjør samarbeid
smart og enkelt. I år har vi lagt til intelligent lydteknologi for å optimere lyd- og
mikrofonytelsen intuitivt, slik at brukeren har best mulig lydopplevelse. Skap et
sikkert og bekymringsfritt arbeidsområde med spesialbygde monteringer, føtter
og kabeldeksler. OptiPlex-løsningene er designet for å fungere sammen og å gi
brukerne en sømløs og uavbrutt arbeidsflyt.
OptiPlex er det pålitelige merket innen stasjonære datamaskiner, med 27 år med
innovasjoner drevet av kundenes tilbakemeldinger. OptiPlex er designet for å være
det mest pålitelige alternativet. Dette er en pionér innen kvalitetstesting som
overgår MIL-STD, og en partner du kan stole på gjennom alle livssyklusene. Behold
konkurransefortrinnet med pålitelige enheter fra Dell Technologies som har innbygde
sikkerhetsløsninger og -tjenester (ekstrautstyr). OptiPlex er en del av verdens
sikreste PC-flåte.4 Dra fordel av rask, fleksibel og lav berøringsfunksjonalitet for IT
med en omfattende løsning for å implementere, sikre, administrere og støtte alle
enheter fra nettskyen med Dell Technologies Unified Workspace.5

EGENSKAPER FOR OPTIPLEX-SERIEN
• De mest intelligente PC-ene med innbygd kunstig intelligens (AI)1 for 5000- og 7000-serien
• Opptil 10. generasjons Intel® Core™ i9-prosessorer med opptil ti kjerner
• OptiPlex 3090 og 7090 Ultra har 11. generasjons mobile Intel®-prosessorer
• Opptil 128 GB med 3200MHz DDR4-minne driver den mest responsive OptiPlex PC-en til nå
• Integrert Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) for kraftigere tilkoblingsmuligheter enn noensinne (ekstrautstyr)
• Alle plattformer tåler grundig kvalitetstesting, og overgår MIL-STD 810G-standardene
• Sikker bygd maskinvare med TPM 2.0, svitsjer for kabinettinntrengning (ekstrautstyr) og låsbare port- og kabeldeksler
• Verktøyfri design for enkel tilgjengelighet og utvidelsesmuligheter
• Tilbehør designet og testet for å gi optimal produktivitet for OptiPlex-brukere
• Energy Star og EPEAT-registrert

Bli kjent med OptiPlex-serien
NÅR DEN STASJONÆRE DATAMASKINEN FUNGERER FOR DEG, ER DET INGEN GRENSER
FOR HVOR EFFEKTIV DU KAN VÆRE

OPTIPLEX 3090 OG 7090 ULTRA
OptiPlex Ultra er den minste stasjonære datamaskinen med full ytelse på kloden4. Med Ultra-foten kan
du koble denne modulære alt-i-ett-løsningen til en rekke skjermer på opptil 40" for å få plass i ethvert
arbeidsområder.
Modulær alt-i-ett-løsning: PC-en gjemmer seg i skjermfoten for å skape en modulær alt-i-ettløsning med full ytelse, der PC-en kan oppgraderes separat fra skjermen, slik at du får større totale
eierkostnader (TCO).
Styrk arbeidsflyten: Med 11. generasjons mobil Intel®-arkitektur opptil Core i7, opptil 64 GB 3200 MHz
DDR4 RAM, dobbel SSD-lagring, Wi-Fi 6 og Dell Optimizer med innbygd kunstig intelligens (AI).
(Dell Optimizer og i7 er kun tilgjengelig på 7090).
Robust økosystem: Par med 24" FHD- opptil 34" QHD-multimedieskjermer med integrerte høyttalere,
IR-webkamera, USB-C-tilkobling og opptil fire skjermer samtidig for maksimal produktivitet.

OPTIPLEX 7780 ALT-I-ETT
En premium og intelligent 27" alt-i-ett som gir ytelse, lyd og video i toppklassen. Nå med innbygd kunstig
intelligens (AI) med Dell Optimizer. Intel® vPro™ (ekstrautstyr) støtter administrasjon av eksterne og
avansert utenforliggende funksjoner.
Arbeid smart: Med IPS-berøringsskjerm med full HD eller skjerm uten berøringsfunksjon. Med moderne
ventemodus i Windows 10 som sørger for en umiddelbar på/av-brukeropplevelse for å oppnå lavt
strømforbruk og konstant tilkobling.
Engasjerende produktivitet: Neste generasjons separat grafikk gir en kraftig og effektiv
arbeidsopplevelse.
Optimert samarbeid: Pop-up-webkamera (ekstrautstyr) tilgjengelig med full HD eller infrarødt kamera
med støtte for Windows Hello-pålogging, mens mikrofoner i firergruppe og ytelseshøyttaler med
intelligent lyd foretar smarte justeringer for å kommunisere og samarbeide mer effektivt. Tilgjengelig
med Intel Unite®-programvare som sørger for smarte og sikre møter.

OPTIPLEX 7480 ALT-I-ETT
En premium og intelligent 24" alt-i-ett som gir ytelse, lyd og video i toppklassen. Nå med innbygd kunstig
intelligens (AI) med Dell Optimizer. Intel® vPro™ (ekstrautstyr) støtter administrasjon av eksterne og
avansert utenforliggende funksjoner.
Elegant og ekspansiv: Plassbesparende design med optimalisert skjermplass med flott kant-til-kant
IPS-skjermteknologi med full HD. Tilgjengelig med matt berøringsskjerm med antirefleks.
Raskere oppstart: Har doble M.2-spor for Intel® Optane™, SSD og dobbelt så mye minne sammenlignet
med tidligere generasjons. Med 64 GB DDR4-minne opplever du ingen avbrytelse eller forsinkelse i
produktiviteten.
Nyskapende samarbeid: Mikrofoner i firergruppe og generelle høyttaler med intelligent lyd, sørger for
smarte justeringer for å kommunisere og samarbeide mer effektivt. Pop-up-webkamera (ekstrautstyr) er
tilgjengelig med full HD eller infrarødt kamera som omformer funksjonene for samarbeid. Tilgjengelig med
Intel Unite®-programvare som sørger for smarte og sikre møter.

OPTIPLEX 5480 ALT-I-ETT
En intelligent alt-i-ett bygget med tanke på bærekraft med større 24" skjerm. Med forbedret sikkerhet og
produktivitet i et plassbesparende design. Nå med innbygd kunstig intelligens (AI) med Dell Optimizer.
Riktig skjerm til jobben: Nye 24" FHD-skjermer med eller uten berøringsfunksjon, gir 18,5 % større aktivt
område enn tidligere OptiPlex alt-i-ett i 5000-serien.
Utrolig grafikk: Nå med støtte for NVIDIA® separat grafikkort for skarpere bilder og bedre
videoopplevelse.
Logg på og samarbeid på en enkel måte: Pop-up-webkamera (ekstrautstyr) tilgjengelig med full HD
eller infrarødt kamera med støtte for Windows Hello og ansiktsgjenkjenning for enkel pålogging. Med
moderne ventemodus i Windows 10 som sørger for en umiddelbar på/av-brukeropplevelse for å oppnå
lavt strømforbruk og konstant tilkobling. Dobbelt mikrofon-array og generell høyttaler med intelligent lyd,
gjør smarte justeringer for å kommunisere og samarbeide mer effektivt.

OPTIPLEX 3280 ALT-I-ETT
Alt-i-ett bygget med tanke på bærekraft og med større 22" skjerm. Med forbedret sikkerhet i et
plassbesparende design.
Se og gjør mer: Denne alt-i-ett-maskinen har en nylig utvidet 22" berøringsskjerm med full HD og
28,5 % større aktivt arbeidsområde. Den nye IPS-skjermen gir bedre fargegjengivelse og visningsvinkler,
forbedret oppdateringsfrekvens og bedre svartid/responstid enn den forrige modellen.
Raskere brukeropplevelser: To SoDIMM-er gir dobbelt maksimumsminne, opptil 64 GB, sammenlignet
med forrige generasjon, og mer båndbredde for store datasett og komplekse oppgaver.
Enkel samhandling: Et utvalg av ergonomiske føtter og armer gjør at du kan endre posisjon for skjermen
for å vise og dele innhold, noe som gjør dette til en ideell løsning for interaktive arbeidsområder.

OPTIPLEX 7080 TÅRN, KOMPAKT OG MIKRO
Intelligente stasjonære datamaskiner bygget for å gi optimale utvidelsesmuligheter
og ytelse. Intel® vPro™ (ekstrautstyr) støtter administrasjon av eksterne og
avansert utenforliggende funksjoner.
Raskere brukeropplevelser: Optimaliser ytelsen til de fem applikasjonene du bruker
mest, med innbygd kunstig intelligens (AI) med Dell Optimizer ExpressResponse.
Nå tilgjengelig med alternativ for dobbel M.2 SSD og USB 3.2 2. generasjons
Type-A (10 Gbps data) som gir økt datatilgangshastighet.
Kraft hele arbeidsdagen: Bygget med 10. generasjons Intel® opptil Core™ i9 med
125 W prosessor med ti kjerner, er dette den kraftigste OptiPlex 7080-tårnet til nå.
Engasjerende produktivitet: Nå med støtte for separat grafikk for mikro, som gir
bedre bildeopplevelse ved 3D-gjengivelse og bruk av skjermer med oppløsning på
4000 piksler. Engasjerende opplevelser med innhold for virtuell virkelighet (VR)
med støtte for avansert grafikkort i 215W-klassen på 7080-tårn.
Smart bygget: 18L-tårn gir flere ekspansjonsalternativer, uten at det går på
bekostning av et kompakt design for det moderne arbeidsområdet. Miljøvennlig
bygget med 57 % resirkulerbart forbrukermateriale.6

OPTIPLEX 5080 TÅRN, KOMPAKT OG MIKRO
Intelligente, generelle stasjonære datamaskiner med ytelse og konfigurasjoner
i riktig størrelse. Intel® standard administrasjon gir grunnleggende administrasjon
av utenforliggende funksjoner for mer oppetid for sluttbrukere og IT.
Raskere brukeropplevelser: Med Dell Optimizer ExpressResponse drevet av
kunstig intelligens (AI), lærer systemet kontinuerlig, og tilpasser seg måten du
jobber på for å optimere ytelsen til de fem applikasjonene du bruker mest.
Imponerende kraft: Bygget med 10. generasjons Intel® opptil Core™ i7-prosessorer
og dobbelt så stort minne for tårn, kompakt og mikro sammenlignet med forrige
generasjon, noe som gir bedre ytelse når du kjører flere eller større applikasjoner.
VR-klar: Med støtte for neste generasjons NVIDIA® separat grafikk, er 5080-tårn
klar til å levere grunnleggende, kommersielt innhold for virtuell virkelighet (VR).
Arbeid slik du ønsker: Plassbesparende, verktøyfri design og allsidige
monteringsalternativer for mikro, gir enkel tilgjengelighet og et bekymringsfritt
arbeidsområde, med mange utvidelsesmuligheter på tvers av alle formfaktorer.

OPTIPLEX3080 TÅRN, KOMPAKT OG MIKRO
Stasjonære datamaskiner for virksomheter med strømlinjeformet ytelse og
alternativer for administrasjon som gir maksimal verdi.
Effektiv ytelse: Gjør rutineoppgaver sømløst og raskt med 10. generasjons Intel®
CoreTM-prosessorer, opptil 35 W for mikro og 65 W for tårn og kompakt. Støtter
nå opptil 64 GB DDR4 (32 GB DIMMer) maksimalt minne – det dobbelte av
tidligere generasjoner – for å gi raskere brukeropplevelser.
Smart design: Kompakt, grunnleggende og verktøyfri design og allsidige
monteringsalternativer for mikro gir enkel tilgjengelighet og et bekymringsfritt
arbeidsområde. Det nye mønsteret for utskifting av luft for kabinettet maksimerer
luftinntaket for å holde systemet avkjølt.
Praktisk tilkobling: Koble til enkelt med integrert DisplayPort og HDMI og valgfri
VGA, HDMI 2.0b eller 2. generasjons DisplayPort.

OPTIPLEX XE3 TÅRN OG KOMPAKT
Stasjonære datamaskiner med svært lang livssyklus og gode utvidelsesmuligheter,
med ytelse og administrasjonsfunksjoner i virksomhetsklassen.
Lang levetid: Kjøpslivssyklus på minimum tre og et halvt år forenkler
administrasjon og planlegging.
Holdbarhet der det betyr mest: Fra helsevesen og detaljhandel til produksjon –
XE3 er bygget for å gi kraft selv til bransjer der de fysiske forholdene er krevende.
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Innbygd intelligens.
Moderniseringen er bygd på.
Dell Technologies Unified Workspace
Vi vet at å ha den riktige enheten bare er starten på en god arbeidsdag. Medarbeiderne trenger intelligente, intuitive
og responsive opplevelser som gjør at de kan jobbe effektivt uten avbrudd. Forskning viser at hver fjerde bruker
stille spørsmål ved jobben og virksomheten de jobber for hvis de har en negativ opplevelse med teknologien.7
Dell Technologies Unified Workspace omformer opplevelsen for medarbeiderne og sikrer at IT har proaktive, prediktive
og automatiserte løsninger som bidrar til å skape en moderne arbeidsdag, samtidig som de forenkler muligheten
til å implementere, sikre, administrere og støtte miljøet.

IMPLEMENTER

SIKKER

ADMINISTRER

STØTTE

Med ProDeploy i Unified Workspace kan IT gå bort fra tradisjonelle,
avanserte og manuelle implementeringer, og i stedet sende enheter som
er forhåndskonfigurert med virksomhetsapplikasjoner og -innstillinger fra
Dell-fabrikken, direkte til sluttbrukerne – og få sluttbrukerne i arbeid i løpet
av første dagen.

Klarerte enheter fra Dell gir grunnlag for et moderne arbeidsmiljø, med
usynlig og sømløs beskyttelse for å sikre smartere og raskere opplevelser.
Sluttbrukerne holder produktiviteten oppe og informasjonsteknologien
er trygg med moderne sikkerhetsløsninger for Dells klarerte enheter.

Dell Client Command-programserien og VMware Workspace ONE
gir integrerte funksjoner som skaper en samlet opplevelse for
endepunktsadministrasjon for IT, slik at de kan administrere fastvare,
operativsystem og applikasjoner fra én konsoll, samtidig som det også
gir sømløse opplevelser for sluttbrukerne.
ProSupport løser maskinvareproblemer opptil elleve ganger raskere enn
konkurrentene. ProSupport for PC-er gir tilgang 24x7 til lokale ProSupportteknikere som tar kontakt med deg når det oppstår kritiske problemer,8 slik
at du kan fokusere på det som ligger foran deg, og ikke det som nettopp har
skjedd. ProSupport Plus hjelper IT med å holde seg i forkant, og eliminerer
praktisk talt ikke-planlagt nedetid som følge av maskinvareproblemer. Du får
alle funksjonene til ProSupport, i tillegg til varsler drevet av kunstig intelligens
(AI), for å forhindre feil og reparasjoner ved uhell.9

1 Kilde: Basert på Dell Technologies interne analyse, november 2019. Dell Technologies Legal Ad#G20000050.
2 Kilde: Basert på Dell Technologies’ interne analyse av konkurrerende produkter, juni 2019. Dell Technologies Legal AD#19000200.
3 Kilde: Dell Technologies dataark for produktsamsvar | ENV0025, mars 2020.
4 Kilde: Basert på Dell-analyse av OptiPlex 7090 Ultra v. offentlig tilgjengelige spesifikasjoner og funksjoner for konkurrerende produkter, oktober 2020. Dell Technologies Legal
AD#G20000408.
5 Kilde: Basert på intern analyse hos Dell av konkurrerende produkter per februar 2019. Dell Technologies Legal AD#G19000092
6 Kilde: Dell Technologies dataark for produktsamsvar | ENV0025, juni 2019. Dell Legal AD#G18000288.
7 ESG-forskningsrapport. 2019 Digital Work Survey. Desember 2019.
8 Basert på testrapport fra Principled Technologies "Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures", april 2018. Testing på oppdrag fra Dell, utført i USA. Faktiske
resultater vil variere. Fullstendig rapport: http://facts.pt/L52XKM
9 Basert på testrapport fra Principled Technologies, "Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime",
april 2019. Testing på oppdrag fra Dell, utført i USA. Faktiske resultater vil variere. Fullstendig rapport: http://facts.pt/0xvze8. Maskinvareproblemer som oppdages av SupportAssist,
omfatter harddisker, SSD-disker, batterier og vifter.

