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ExpressConnect2

Intelligent personvern1

ExpressCharge4

Kobler til flere nettverk samtidig3 

Bruker opptil to nettverk (kablet og 

trådløst) samtidig for raskere data- 

og videonedlastinger. 

······

Båndbreddeadministrasjon

Prioriterer konferanseapplikasjoner 

når du jobber fra hvor som helst. 

······

Automatisk bytte av nettverk

Anbefaler å bytte til et sterkere 

nettverk når det er tilgjengelig.

Onlooker Detection lar deg 

teksturisere eller slå på Safe Screen 

når en inntrenger oppdages. 

······

Look Away Detect gjør PC-skjermen 

mørkere basert på brukeratferd. 

······

ExpressSign-In oppdager at du er 

tilstede og vekker systemet, og låser 

PC-en når du forlater den.

Forbedrer batteriytelsen Lad opptil 

80 % på én time og opptil 35 % 

batterilevetid på bare 20 minutter 

med ExpressCharge Boost.

Holder deg i gang

Opptil 80 % lading på én time, eller 

bruk ExpressCharge Boost og få 35 % 

batterilevetid på bare 20 minutter.5

Forbedrer lydopplevelsen.Bedre tilkobling sikrer færre avbrudd 

under konferansesamtaler

Verdens mest omfattende pakke med 

intelligente personvernfunksjoner.*
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Intelligent lyd

Intelligent eliminering av støy 

reduserer bakgrunnsstøy automatisk 

via nevral støykanselleringsteknologi.

······

Nærhetsmikrofon gir en lysere og 

klarere tone til tale, og er ideell for 

konferanser og podcasting. 

······

Forvrengningsreduksjon analyserer 

lydinnhold i sanntid, og gir høyere 

utgangsnivåer uten tilbakemelding

ExpressResponse

Etter å ha lært de utvalgte 

applikasjonene dine, øker 

ExpressResponse ytelsen og prioriterer 

oppgaven som er for hånden.

Dell Technologies har et Dell Optimizer-drevet system 

som hjelper deg med å oppnå optimal produktivitet.

† Ikke tilgjengelig for tårn- og rack-arbeidsstasjoner. Klikk her for tilgjengelighet etter produkt.

ET SYSTEM SOM ER LIKE 
UNIKT SOM DEG.
Ta tilpasset PC-ytelse til neste nivå med Dell Optimizer – en 

innebygd optimaliseringsprogramvare basert på kunstig intelligens 

(AI) som lærer og svarer på måten du jobber på.

Vær klar for det neste med den nyeste iterasjonen av Dell Optimizer 

som lar deg koble til, samarbeide og prestere, uansett hvor du er.

Dell Optimizer tilpasser seg atferden din slik at 

du får bedre tilkobling, lyd og ytelse på de mest 

intelligente PC-ene for virksomheten*.

* Basert på Dells interne analyse av konkurrerende PC-ytelsesprogramvare og -applikasjoner, september 2021. Intelligent personvern er tilgjengelig på utvalgte  

Dell-systemer og -enheter.
** ExpressCharge må være aktivert i programvaren for Dell Power Manager. Systemet må være slått av eller i dvalemodus for at ExpressCharge-funksjonen skal 

fungere. Når ladingen har nådd angitt kapasitet, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Anbefalt brukt med vedlagte Dell-strømadapter. Ladetiden kan 

variere.
1 Intelligent personvern er tilgjengelig på utvalgte Dell-systemer og -enheter.
2 ExpressConnect er tilgjengelig med Dell Optimizer-programvare versjon 2.0 og nyer. Last ned nyeste programvare på https://www.dell.com/support/home.
3 Tilkobling til flere nettverk samtidig (eller tilkoblingsbasert teaming) er en ny tilkoblingsfunksjon under ExpressConne. Den sender og mottar data- og videotrafikk 

samtidig ved hjelp av to eller flere kablede eller trådløse tilkoblinger. Basert på Dells interne analyse, september 2021. ExpressConnect er tilgjengelig med Dell 

Optimizer-programvare versjon 2.0 og nyere Last ned nyeste programvare på https://www.dell.com/support/home.  
4 Kun tilgjengelig på mobile enheter. I Dell Power Manager-programvaren kan du velge ExpressCharge for å lade systembatteriet fra 0 opptil 80 % i løpet av 60 

minutter. Når ladingen har nådd 80 % kapasitet, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Anbefales brukt sammen med vedlagte strømadapter fra Dell. 

Anbefales ikke sammen med en strømadapter med mindre kapasitet. Ladetiden kan variere med +/-10 % på grunn av systemtoleransen. I Dell Power Manager-

programvaren kan du velge enten standardmodus for adaptiv lading eller ExpressCharge for å lade systembatteriet fra 0 til 35 % på 20 minutter når systemet er slått 

av og batteritemperaturen er mellom 16 og 45 °C. Med ExpressCharge-modus aktivert, kan batteriet deretter fortsette ladingen opp til 80 % i løpet av 60 minutter. 

Når ladingen har nådd 80 % kapasitet, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Anbefales brukt sammen med vedlagte strømadapter fra Dell. Anbefales ikke 

sammen med en strømadapter med mindre kapasitet. Ladetiden kan variere med +/-10 % på grunn av systemtoleransen.
5 ExpressCharge må være aktivert i programvaren for Dell Power Manager. Systemet må være slått av eller i dvalemodus for at ExpressCharge-funksjonen skal 

fungere. Når ladingen har nådd angitt kapasitet, går ladehastigheten tilbake til normal hastighet. Anbefalt brukt med vedlagte Dell-strømadapter. Ladetiden kan 

variere.
6 Dell Optimizer-funksjoner og funksjonalitet varierer fra enhet til enhet. Dell Optimizer er ikke tilgjengelig på Latitude Chromebook Enterprise.

Copyright © 2021 Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller deres 

datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.
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Dell Optimizer gir avanserte brukere ExpressResponse 

for ytelsesoptimalisering av lagringstunge applikasjoner. 

Hvis du bruker en Precision-arbeidsstasjon, har du også 

en eksklusiv analysefunksjon for innsikt som hjelper til 

med å skape en tilpasset ytelse.

Analyserer og forbedrer 

applikasjonsytelsen.

Kjør rapporter om 

workloader, systemytelse 

og systemdiagnostikk.

KRAFT TIL SKAPERNE.
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Intelligent personvern

DELL 
OPTIMIZER

Finn ut mer ›

Vi gjør det intelligent. Du gjør det til ditt eget.


