SPERSONALIZOWANA
WYDAJNOŚĆ STWORZONA
DO PRACY HYBRYDOWEJ.
My tworzymy inteligentne rozwiązanie.
Ty dopasowujesz je do siebie.
Narzędzie Dell Optimizer dostosowuje się do
sposobu pracy użytkowników, zapewniając lepsze
połączenia, dźwięk i wydajność na najbardziej
inteligentnych komputerach biznesowych*.

SYSTEM TAK WYJĄTKOWY JAK TY.
Spersonalizuj wydajność komputera dzięki Dell Optimizer —
wbudowanemu oprogramowaniu optymalizacyjnemu ze sztuczną
inteligencją, która uczy się i reaguje na Twój sposób pracy.

Najbardziej kompleksowy na świecie
zestaw inteligentnych funkcji
chroniących prywatność*.

Lepsza łączność to mniej przerw
podczas połączeń konferencyjnych.

Lepsza jakość dźwięku.

INTELIGENTNE FUNKCJE STWORZONE
DO PRACY HYBRYDOWEJ.
Przygotuj się na nowe wyzwania dzięki najnowszej wersji aplikacji Dell Optimizer, która zapewnia
lepsze połączenia, możliwości współpracy i wyższą wydajność w dowolnym miejscu.

Intelligent Privacy1
Wykrywanie osób postronnych
pozwala na oteksturowanie ekranu
lub włączenie funkcji Safe Screen
w przypadku wykrycia intruza.
······
Funkcja Look Away Detect
przyciemnia ekran komputera na
podstawie zachowania użytkownika.
······
Funkcja ExpressSign-in wykrywa
obecność użytkownika i budzi
system, a także blokuje komputer,
gdy użytkownik oddala się od niego.

3-krotnie

8-krotnie

mniej
buforowania**.

ExpressConnect2

lepsza jakość
wideo**.

20%

Jednoczesne połączenie z kilkoma
sieciami3
Dzięki jednoczesnym połączeniom
z maksymalnie dwiema sieciami
(przewodowymi i bezprzewodowymi)
możesz szybciej pobierać dane i filmy.
······
Zarządzanie przepustowością
Nadaje priorytet aplikacjom
konferencyjnym podczas pracy
z dowolnego miejsca.
······
Automatyczne przełączanie sieci
Zaleca połączenie się z silniejszą
siecią, jeśli taka jest dostępna.

30%

O
większa
przepustowość**.

O
szybsza
obsługa aplikacji
i danych**.

Intelligent Audio
Inteligentna eliminacja hałasu
Automatycznie redukuje szumy w tle
dzięki technologii neuronowej.
······
Mikrofon zbliżeniowy Nadaje mowie
jaśniejszy, wyraźniejszy ton i jest idealny
do prowadzenia konferencji i podcastów.
······
Redukcja zniekształceń Analizuje
zawartość audio w czasie rzeczywistym
i zapewnia wyższy poziom głośności
bez sprzężeń.

ExpressResponse
Funkcja ExpressResponse uczy się
działania wybranych przez użytkownika
aplikacji, a potem zwiększa ich
wydajność i nadaje priorytet
aktualnemu zadaniu.

ExpressCharge4
Poprawia wydajność baterii
Możesz ładować baterię do 80%
w ciągu godziny i do 35% w ciągu
zaledwie 20 minut dzięki funkcji
ExpressCharge Boost.

Zapewnia ciągłość działania
Baterię możesz naładować do 80%
w ciągu godziny, a dzięki funkcji
ExpressCharge Boost — do 35%
w ciągu zaledwie 20 minut5.

Funkcja ta ładuje
baterię od 0% do

35%

80%

naładowania
w około 20 minut.

w ciągu 60 minut.

MOC MOŻLIWOŚCI DLA TWÓRCÓW.
Aplikacja Dell Optimizer umożliwia zaawansowanym
użytkownikom korzystanie z funkcji ExpressResponse do
optymalizacji wydajności aplikacji obciążających pamięć
masową. Użytkownicy stacji roboczych Precision mają
również do dyspozycji wyjątkową funkcję analizy, która
pomaga w personalizacji wydajności.

Funkcja analizuje i ulepsza
wydajność aplikacji.

Możesz generować raporty
dotyczące obciążeń
roboczych, wydajności
i diagnostyki systemu.

DOSTĘPNOŚĆ KOMPUTERA6

ODKRYJ SYSTEM
ODPOWIEDNI DLA CIEBIE.
Firma Dell Technologies oferuje komputery z narzędziem
Dell Optimizer, które pozwalają osiągnąć maksymalną
produktywność.

Komputery
stacjonarne OptiPlex
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ExpressConnect

ExpressResponse

Intelligent Audio

Nie dotyczy stacji roboczych w obudowach
typu tower i montowanych w szafie serwerowej.

Aby uzyskać informacje o dostępności
konkretnych produktów, kliknij tutaj.
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Na podstawie przeprowadzonej przez firmę Dell wewnętrznej analizy konkurencyjnych programów i aplikacji do zwiększania wydajności komputerów PC, wrzesień 2021 r.
Funkcja Intelligent Privacy jest dostępna w wybranych systemach i urządzeniach firmy Dell.
**
Funkcję ExpressCharge należy włączyć w oprogramowaniu Dell Power Manager. Aby funkcja ExpressCharge działała, system musi być wyłączony lub w trybie
hibernacji. Po osiągnięciu określonej pojemności ładowanie będzie się odbywać z prędkością standardową. Zalecamy korzystanie z tej funkcji w połączeniu z dołączonym
zasilaczem firmy Dell. Czas ładowania może się zmieniać.
1
Funkcja Intelligent Privacy jest dostępna w wybranych systemach i urządzeniach firmy Dell.
2
Funkcja ExpressConnect jest dostępna z oprogramowaniem Dell Optimizer w wersji 2.0 i nowszych. Najnowszą wersję można pobrać ze strony
https://www.dell.com/support/home.
3
Jednoczesne połączenie z kilkoma sieciami (czyli łączność grupowa) to nowa funkcja w ExpressConnect. Umożliwia ona jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych
oraz sygnału wideo za pomocą dwóch lub więcej połączeń przewodowych lub bezprzewodowych. Na podstawie analizy wewnętrznej przeprowadzonej przez firmę Dell,
wrzesień 2021 r. Funkcja ExpressConnect jest dostępna z oprogramowaniem Dell Optimizer w wersji 2.0 i nowszych. Najnowszą wersję można pobrać ze strony
https://www.dell.com/support/home.
4
Funkcja dostępna tylko na urządzeniach mobilnych. Po włączeniu funkcji ExpressCharge w programie Dell Power Manager można naładować baterię od 0% do 80%
w ciągu 60 minut. Po osiągnięciu progu 80% przywracana jest zwykła szybkość ładowania. Zalecamy korzystanie z tej funkcji w połączeniu z dołączonym zasilaczem
firmy Dell. Nie należy stosować zasilacza o niższej wydajności. Czas ładowania może się różnić o ok. 10% ze względu na parametry systemu. Wybierając domyślny tryb
Adaptive Charge lub ExpressCharge w oprogramowaniu Dell Power Manager, można naładować baterię systemową od 0% do 35% w ciągu 20 minut, gdy zasilanie
systemu jest wyłączone, a temperatura baterii wynosi 16–45 stopni Celsjusza. Przy włączonym trybie ExpressCharge bateria systemowa będzie kontynuować ładowanie
nawet do 80% w ciągu 60 minut. Po osiągnięciu progu 80% przywracana jest zwykła szybkość ładowania. Zalecamy korzystanie z tej funkcji w połączeniu z dołączonym
zasilaczem firmy Dell. Nie należy stosować zasilacza o niższej wydajności. Czas ładowania może się różnić o ok. 10% ze względu na parametry systemu.
5
Funkcję ExpressCharge™ należy włączyć w oprogramowaniu Dell Power Manager. Aby funkcja ExpressCharge działała, system musi być wyłączony lub w trybie
hibernacji. Po osiągnięciu określonej pojemności ładowanie będzie się odbywać z prędkością standardową. Zalecamy korzystanie z tej funkcji w połączeniu z dołączonym
zasilaczem firmy Dell. Czas ładowania może się zmieniać.
6
Funkcje i sposób działania narzędzia Dell Optimizer różnią się w zależności od urządzenia. Program Dell Optimizer nie jest dostępny na komputerach Latitude
Chromebook Enterprise.
*

Copyright © 2021 Dell Inc. lub podmioty zależne spółki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC i inne znaki towarowe są znakami
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