
Stacje robocze Dell Precision

NUMER 1 WŚRÓD STACJI ROBOCZYCH NA ŚWIECIE*.

Dell Precision to uniwersalna konstrukcja, inteligentna wydajność i niezawodność o krytycznym znaczeniu, które umożliwiają 
realizację najbardziej wymagających zadań na rynku. Nasza szeroka oferta produktów do zastosowań profesjonalnych pozwala 
dostosować stacje robocze i zoptymalizować ich działanie zgodnie z potrzebami zaawansowanych filmowców i animatorów, 

architektów czy inżynierów. Dowiedz się więcej na stronie DellTechnologies.com/Precision

* Źródło: badanie IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, IV kwartał 2019 r. (na podstawie liczby jednostek).

ZREALIZUJ GENIALNE POMYSŁY



Każda stacja robocza Dell Precision jest wyposażona w funkcje, które pozwalają 
realizować najwspanialsze pomysły. Dowiedzieliśmy się tego podczas spotkań 
konsultacyjnych z klientami i rozmów z naszymi zespołami sprzedaży.

Wybierz nieograniczone możliwości i innowacyjność dzięki nowym, lżejszym mobilnym 
stacjom roboczym klasy premium. Dostępne opcje wyświetlaczy — ekrany InfinityEdge, 
UHD, HDR i dotykowe — oraz zaawansowane technologie zarządzania temperaturą 
zapewniają wydajne działanie systemu przez dłuższy czas. Wyjątkowe konstrukcje 
w różnych obudowach odznaczają się najlepszą skalowalnością. Dostępne są modele 
w obudowach do szafy serwerowej, SFF i mini tower oraz komputery klasy średniej 
i wyższej z kieszeniami FlexBay i wielokanałowym systemem odprowadzania ciepła, które 
zapewniają łatwą wymianę części, zaawansowane chłodzenie i niezwykle cichą pracę.

INNOWACYJNA 

KONSTRUKCJA

Dlaczego warto wybrać stacje robocze Dell Precision

Niezwykłe pomysły zasługują na wyjątkową moc stacji roboczych numer 1 na świecie. 
Systemy Dell Precision oferują maksymalną wydajność dzięki profesjonalnym procesorom 
i kartom graficznym oraz dużej ilości pamięci operacyjnej i masowej.

Wyjątkowe oprogramowanie Dell Optimizer for Precision to jedyne w branży 
narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które za pomocą uczenia maszynowego 
optymalizuje działanie stacji roboczej. Funkcja ExpressResponse ulepsza wydajność 
aplikacji, ExpressCharge optymalizuje ładowanie i wykorzystanie baterii, zaś funkcja 
ExpressSign-in pozwala szybko rozpoczynać pracę.

Firmy mogą zarządzać systemami użytkowników za pomocą scentralizowanych zasad IT 
w konsoli administracyjnej takiej jak SCCM. Mogą też zdalnie zbierać dane analityczne od 
pojedynczych użytkowników lub ich grup w postaci raportów dotyczących wydajności, 
niezawodności i wykorzystania, które umożliwiają ocenę potrzeb w zakresie zasobów, ich 
planowanie i przydzielanie.

Firma Dell i niezależni dostawcy oprogramowania (ISV) spędzają razem tysiące 
godzin na szczegółowych testach stacji roboczych Dell Precision. Daje to pewność, 
że nasze systemy są całkowicie przetestowane i w pełni zoptymalizowane. Nasi 
partnerzy w zakresie oprogramowania współpracują z nami i klientami, aby zapewnić 
jak najlepsze środowisko użytkowników. Więcej informacji o certyfikatach ISV można 
znaleźć na stronie http://precisionworkstations.com/

Wyjątkowe oprogramowanie Dell Reliable Memory Technology Pro zapewnia 
dodatkowy poziom ochrony pamięci ECC, automatycznie naprawiając błędy 
jednobitowe. Narzędzie RMT Pro identyfikuje i mapuje uszkodzone sektory pamięci 
w module DIMM. Blokuje też dostęp do nich, co pozwala zapobiegać błędom pamięci 
i niebieskim ekranom. Oprogramowanie ostrzega również użytkownika, gdy moduły 
DIMM są krytycznie zagrożone awarią i wymagają wymiany.

Nasze komputery przenośne są poddawane testom zgodności z normą MIL-SPEC, co 
gwarantuje ich wytrzymałość i odporność na typowe skutki zużycia podczas podróży. 
Pakiet Dell ProSupport Plus — najbardziej kompleksowy zestaw usług serwisu 
i wsparcia w branży — może być świetnym uzupełnieniem urządzeń wysokiej jakości.

Stacje robocze Dell Precision to niezawodne rozwiązanie do tworzenia rzeczywistości 
rozszerzonej i zaawansowanych wizualizacji komercyjnych. Szeroka oferta 
rozwiązań Ready for VR i technologiczny program partnerski firmy Dell pozwalają 
każdej firmie zyskać efektywność i innowacyjność godną wyzwań, jakie przyniesie 
przyszłość. Stacje robocze Dell Precision zapewniają także moc odpowiednią do 
wdrażania i obsługi platform technologii kognitywnych, takich jak systemy uczenia 
maszynowego, zaawansowana analiza danych i sztuczna inteligencja, które ułatwiają 
firmom rozwiązywanie złożonych problemów i korzystanie z precyzyjnych informacji 
wyodrębnionych z danych.

INTELIGENTNA 
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NAJWYŻSZY POZIOM 
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PRODUKTYWNOŚĆ



Najcieńsza, najlżejsza i najmniejsza na świecie mobilna stacja robocza z ekranem 17” to 
połączenie świetnego wyglądu i wysokiej wydajności. Nowa stacja robocza jest dostępna 
w konfiguracjach z procesorami Intel® Xeon® i Core™, opcjami pamięci z funkcją ECC (do 
64 GB w modułach 2933 MHz) i oprogramowaniem RMT Pro, kartą graficzną NVIDIA 
Quadro RTX™ 3000 i narzędziem Dell Optimizer for Precision. Wyświetlacz InfinityEdge 
o współczynniku proporcji 16:10 z wąskimi ramkami z 4 stron jest dostępny z opcjami 
filtra światła niebieskiego, czujników otoczenia, trybu HDR 400 i technologii PremierColor. 
Model 5750 umożliwia tworzenie treści VR i jest wyposażony w 4 TB pamięci masowej 
(w przypadku konfiguracji RAID) na potrzeby projektów z dużą ilością danych. Stacja 
robocza 5750 obsługuje funkcję ExpressSign-in, która aktywuje lub blokuje komputer, gdy 
wchodzisz do pomieszczenia lub z niego wychodzisz.

Małe systemy mobilne z ekranem 15” i możliwością dostosowania oferują 
wydajność stacji roboczej w cenie porównywalnej ze zwykłym komputerem. 
Ciesz się wydajnością na poziomie stacji roboczej dzięki procesorom Intel® 
(Intel® Xeon® dostępny w modelu 3551) oraz szybkiej pamięci operacyjnej 
(do 64 GB w modułach 2933 MHz) i opcjom pamięci masowej do 4 TB. 
Profesjonalna karta graficzna NVIDIA® ułatwia twórczą pracę w aplikacjach 
CAD i zaawansowanych arkuszach kalkulacyjnych programu Excel. Nasze 
systemy mają certyfikaty ISV, więc są zgodne z najważniejszymi pakietami 
oprogramowania specjalistycznego.

Nasza najmniejsza, najcieńsza i najlżejsza mobilna stacja robocza z ekranem 15” ma 
doskonały wygląd dzięki lekkiej podpórce na nadgarstek z włókna węglowego i obudowie 
z aluminium. Korzystaj z lepszego kontrastu, obsługi dotykowej i doskonałej jakości obrazu 
na opcjonalnym wyświetlaczu o współczynniku proporcji 16:10 z trybem HDR, ekranem 
InfinityEdge z wąską ramką z 4 stron i filtrem światła niebieskiego. System waży zaledwie 
1,84 kg i oferuje wydajność wyższą niż kiedykolwiek dzięki najnowszej profesjonalnej 
karcie graficznej NVIDIA Quadro® i nawet 64 GB pamięci DDR4 2933 MHz (dostępne są 
też moduły z funkcją ECC i oprogramowaniem RMT Pro). Pamięć masowa o pojemności 
do 4 TB (dostępne są konfiguracje RAID) — rozwiązanie rzadko spotykane w mobilnych 
stacjach roboczych o tak płaskiej i lekkiej konstrukcji — umożliwia używanie, przesyłanie 
i przechowywanie dużych plików 3D, wideo i multimedialnych.

Mobilne stacje robocze Dell Precision
WYDAJNOŚĆ ZGODNA Z OCZEKIWANIAMI

Najpotężniejsze mobilne stacje robocze firmy Dell z ekranami o przekątnej 15” 
i 17” są teraz jeszcze mniejsze. Zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze 
rzeczywistości wirtualnej i sztucznej inteligencji, łącząc maksymalną wydajność 
z wyjątkową mobilnością. Odkryj moc nowoczesnych elementów z możliwością 
dostosowania, takich jak procesory Intel® Xeon® i Core™ i9, profesjonalne karty 
graficzne NVIDIA®, pamięć masowa o pojemności do 8 TB oraz nawet 128 GB 
wydajnej pamięci 2933 MHz lub 64 GB pamięci 3200 MHz SuperSpeed. Dostępne 
są też moduły z funkcją ECC wraz z wyjątkowym oprogramowaniem Dell Reliable 
Memory Technology Pro, które stanowi dodatkowy poziom ochrony przed błędami 
pamięci. Klienci mogą też wybrać najlepsze wyświetlacze, w tym opcje trybu HDR 
600 z technologią PremierColor (do 800 nitów), czujnikami otoczenia i filtrami 
światła niebieskiego. Dzięki funkcji ExpressSign-in stacja robocza rozpoznaje 
obecność użytkownika i odpowiednio wybudza system z uśpienia lub go blokuje.

DELL PRECISION 7550 I 7750

DELL PRECISION 5750

DELL PRECISION 5550

DELL PRECISION 3550 I 3551



Sięgnij po niesamowitą wydajność w bardziej kompaktowej konstrukcji z jednym 
lub dwoma procesorami (do 28 rdzeni na procesor) i nawet 768 GB pamięci 
2933 MHz. Stacja robocza 7820 Tower jest idealnym rozwiązaniem dla inżynierów, 
projektantów, analityków i naukowców, którzy zajmują się wielowątkowymi, 
intensywnymi analizami obliczeniowymi, symulacjami i renderowaniem wymagającym 
dużej liczby rdzeni procesorów. Dostępne są różne profesjonalne karty graficzne 
Radeon™ Pro i NVIDIA Quadro RTX™ z obsługą technologii VR o mocy graficznej 
do 300 W. Nowatorska obudowa niewymagająca narzędzi ma łatwo dostępne 
kieszenie FlexBay, które pozwalają rozbudować pamięć masową aż do 68 TB, oraz 
dostępne z przodu napędy PCIe NVMe™ wymieniane bez wyłączania systemu. 
Przełomowy, zaawansowany system chłodzenia zapewnia wysoką wydajność 
i niski poziom hałasu.

Duża moc w kompaktowej, nowatorskiej obudowie typu tower z wydajnymi 
procesorami i nawet 512 GB pamięci 2666 MHz lub 256 GB w modułach DDR4 2933 
MHz z funkcją ECC. Jedna lub dwie profesjonalne karty graficzne Radeon™ Pro 
i NVIDIA Quadro® z obsługą technologii VR o mocy graficznej do 300 W zapewniają 
szybką pracę. Model 5820 Tower jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych 
użytkowników pracujących z grafiką i aplikacjami do projektowania intensywnie 
korzystającymi z danych, które wymagają większej liczby rdzeni i zaawansowanej 
obsługi grafiki w systemie z jednym procesorem. Obudowa niewymagająca narzędzi 
i kieszenie FlexBay obsługują różne moduły, w tym skalowalną pamięć masową 
o pojemności do 68 TB. Co więcej, przełomowy wielokanałowy system chłodzenia 
utrzymuje niską temperaturę systemu nawet pod obciążeniem.

Stacje robocze Dell Precision w obudowie 
typu tower

SKALOWALNE, WYDAJNE SYSTEMY W OBUDOWACH TYPU TOWER

Nasza najbardziej wydajna i skalowalna stacja robocza z obsługą sztucznej inteligencji. 
Model 7920 Tower doskonale nadaje się dla klientów, którzy korzystają z zaawansowanych 
środowisk aplikacji do projektowania interaktywnego, analizy, zaawansowanego 
przetwarzania i eksploracji bardzo dużych zestawów danych, a także nowych obciążeń 
roboczych, takich jak sztuczna inteligencja czy AR/VR. Uniwersalna, podzielona obudowa 
jest wyposażona w przednie kieszenie FlexBay z dostępem bez użycia narzędzi, które 
umożliwiają rozbudowę pamięci masowej aż do 136 TB, oraz dostępne z przodu dyski 
PCIe NVMe™ wymieniane bez wyłączania systemu (z opcjonalnymi konfiguracjami 
RAID i zamykanymi sankami napędów). Wybierz przełomowy, wielokanałowych system 
chłodzenia, który zapewnia maksymalną wydajność systemu bez przegrzewania się 
i niezwykle cichą pracę. Konfiguracje z jednym lub dwoma wielordzeniowymi procesorami 
(do 2 procesorów Intel® Xeon™ z maks. 28 rdzeniami każdy), profesjonalnymi kartami 
graficznymi Radeon™ Pro i NVIDIA Quadro RTX™ (maks. 3 karty 300 W) obsługującymi 
rzeczywistość wirtualną i nawet 3 TB pamięci 2666 MHz w przypadku wybranych 
procesorów umożliwiają sprawną obsługę najbardziej wymagających aplikacji.

DELL PRECISION 7820 TOWER

DELL PRECISION 7920 TOWER

DELL PRECISION 5820 TOWER

Zyskaj niezrównaną wydajność w przystępnej cenie dzięki stacji roboczej w obudowie 
typu tower z możliwością rozbudowy, idealnej dla twórców treści i inżynierów 
zajmujących się grafiką 3D i złożonymi projektami 2D, a także specjalistów 
pracujących z dużymi zestawami danych i skomplikowanymi analizami, które 
wymagają sprzętu z certyfikatami ISV. Kompaktowy system ma mniejsze wymiary, 
co nie ogranicza jego wydajności. Wciel swoje pomysły w życie dzięki najnowszym 
procesorom Intel® Core™ i Xeon® oraz profesjonalnym kartom graficznym Radeon™ Pro 
lub NVIDIA®. Pamięć 2933 MHz o pojemności do 128 GB pozwala jeszcze szybciej 
realizować projekty i przeprowadzać analizy. Bezpieczna, skalowalna pamięć masowa 
z opcjami dysków SSD SATA™ i PCIe NVMe™ (do 30 TB i macierz RAID) zapewnia 
wystarczającą pojemność do obsługi dowolnych projektów.

DELL PRECISION 3640 TOWER



System o wielkości małego komputera stacjonarnego i niesamowitej 
wydajności w przystępnej cenie. Stacja robocza w przemysłowej obudowie 
SFF idealnie sprawdza się w miejsca o ograniczonej przestrzeni. Jest 
dostępna z wieloma opcjami montażu, opcjonalną kartą Wi-Fi oraz szeroką 
gamą portów. Pamięć 2933 MHz o pojemności do 128 GB oraz skalowalna 
pamięć masowa o pojemności do 10 TB (SSD 6 TB i dysk twardy 4 TB) 
zapewniają profesjonalną wydajność na potrzeby projektowania i innych 
podstawowych twórczych zastosowań. Stacja robocza z certyfikatami 
zgodności z aplikacjami specjalistycznymi jest wyposażona w kartę 
graficzną Radeon™ Pro lub NVIDIA Quadro® o mocy do 75 W. Model 3440 
SFF jest dostępny z procesorami Intel® Xeon®, pamięcią z funkcją ECC 
i oprogramowaniem Reliable Memory Technology Pro.

Stacje robocze Dell Precision w obudowach 
SFF i montowane w szafie serwerowej

KOMPUTERY W OBUDOWACH SFF I BEZPIECZNE MODUŁY DO SZAFY SERWEROWEJ

Zyskaj najwyższy poziom zabezpieczeń dostępu zdalnego i maksymalną 
wydajność stacji roboczej w smukłej obudowie 2U do montażu w szafie 
serwerowej. System zapewnia całodobowy dostęp dla wielu użytkowników 
(1:1) dzięki 1 lub 2 procesorom z maks. 28 rdzeniami każdy. Profesjonalna 
karta graficzna i opcjonalna konfiguracja RAID z maks. 8 dyskami SSD 
M.2 PCIe NVMe™ (łącznie do 80 TB) pozwalają w pełni przygotować się 
do obsługi treści VR. Oprócz tego w przypadku wybranych procesorów 
pamięć operacyjną 2666 MHz można skalować aż do 3 TB pojemności. 
Zintegrowany kontroler Dell Remote Access Controller (iDRAC) ułatwia 
wdrażanie, aktualizowanie, monitorowanie i obsługę administracyjną 
zdalnych stacji roboczych.

Nowy model 3240 Compact to miniaturowa stacja robocza w obudowie 
USFF, która świetnie się sprawdza w miejscach o minimalnej ilości przestrzeni, 
a nawet jako urządzenie brzegowe. Niewielki, lecz wydajny system 
z opcjonalną kartą graficzną NVIDIA Quadro RTX™ 3000 obsługuje technologię 
VR i nawet 7 wyświetlaczy jednocześnie. Wiele opcji montażu oraz osłony 
przeciwpyłowe i pokrywy kabli pozwalają zainstalować urządzenie w niemal 
dowolnym miejscu.

Poznaj wydajną, przystępną cenowo stację roboczą w obudowie 1 U do 
montażu w szafie serwerowej z funkcjami bezpiecznego, bezpośredniego 
dostępu zdalnego. Dzięki małej głębokości i szerokości oraz mniejszej 
wadze stacja robocza doskonale nadaje się do miejsc pracy z ograniczoną 
przestrzenią oraz pełnej integracji w centrach przetwarzania danych 
z bezpośrednim połączeniem w ramach rozwiązań OEM. Stacja robocza 
3930 Rack oferuje szerokie możliwości rozbudowy dzięki gniazdom PCIe, 
obsłudze starszych kart PCI oraz nawet 24 TB pamięci masowej. Oprócz 
tego jest dostępna z 8-rdzeniowymi procesorami Intel® Xeon®, do 128 GB 
pamięci 2666 MHz i profesjonalnymi kartami graficznymi AMD lub NVIDIA®.

DELL PRECISION 3440 SFF

DELL PRECISION 7920 RACK

DELL PRECISION 3240 COMPACT

DELL PRECISION 3930 RACK



Polecane akcesoria
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE POMAGAJĄ W EFEKTYWNEJ PRACY

Pracuj na pełnych obrotach ze stacją 
dokującą Dell Thunderbolt. Możesz szybciej 
ładować system, korzystać nawet z dwóch 

monitorów 4K i podłączać urządzenia 
peryferyjne za pomocą jednego kabla.

Chroń swojego notebooka i akcesoria dzięki 
lekkiemu plecakowi wykonanemu z wykorzystaniem 

pochłaniającej wstrząsy pianki EVA oraz procesu 
barwienia Dell’s EcoLoop™.

STACJA ROBOCZA PRECISION 
THUNDERBOLT WD19TB

PLECAK DELL PRO 17 PO1720P

Zyskaj większą produktywność dzięki wygodnej 
klawiaturze i myszy, która obsługuje przewijanie 

na prawie dowolnej powierzchni (również na 
szkle i materiałach o wysokim połysku). Dwa 

tryby łączności (Bluetooth i przez odbiornik USB) 
umożliwiają sparowanie do 3 urządzeń.

Ciesz się najbardziej realistycznym 
obrazem na nagradzanym, pierwszym na 
świecie monitorze 8K o przekątnej 31,5” 

z technologią Dell PremierColor.

Kolorymetr i1Display Pro zapewnia doskonale 
skalibrowany i wyprofilowany obraz, jednocześnie 

oferując szybkość, możliwości i elastyczność 
potrzebne do utrzymania precyzji kolorów.

ZESTAW Z BEZPRZEWODOWĄ KLAWIATURĄ 
I MYSZĄ DELL PREMIER KM717

MONITOR DELL ULTRASHARP 
32 8K UP3218K

KOLORYMETR X-RITE 
I1DISPLAY PRO

Pracuj na własnych warunkach dzięki pierwszemu 
na świecie monitorowi 4K o przekątnej 27” z obsługą 
technologii CalMAN*, wbudowanym kolorymetrem 

i złączem Thunderbolt™ 3. Starannie zaprojektowana 
osłona jest mocno zamocowana do monitora za 
pomocą magnesów i pokryta materiałem, który 

skutecznie pochłania światło otoczenia.

* Wymagana licencja na oprogramowanie CalMAN 
(sprzedawana oddzielnie).

MONITOR DELL ULTRASHARP 
27 4K PREMIERCOLOR 

UP2720Q Z OSŁONĄ

Niezwykle płaski, kompaktowy przenośny dysk 
SSD 250GB to wysokiej jakości, niezawodna 

pamięć masowa firmy Dell ze złączem USB-C 
umożliwiającym przesyłanie danych z prędkością 

do 550 MB na sekundę*.

* Na podstawie wewnętrznych testów 
przeprowadzonych przez firmę Dell z użyciem 

dołączonego kabla i komputerów Dell z obsługą interfejsu 
USB 3.1 drugiej generacji.

PRZENOŚNY DYSK DELL SSD 250 GB 
ZE ZŁĄCZEM USB-C

Najbardziej zaawansowana stacja robocza firmy Dell 
zapewnia optymalną wydajność mobilnych stacji 
roboczych z serii 7000. Możesz szybciej ładować 
system, korzystać nawet z trzech monitorów 4K 
i podłączać urządzenia peryferyjne za pomocą 

jednego kabla z dwoma złączami USB-C.

STACJA DOKUJĄCA DELL 
PERFORMANCE DOCK WD19DC

Opatentowany przez firmę 3Dconnexion czujnik 
6 stopni swobody (6DoF) został specjalnie 

zaprojektowany do obsługi zawartości cyfrowej 
lub pozycji kamery w najlepszych na rynku 

aplikacjach CAD. Kontroler 3Dconnexion pozwala 
intuicyjnie przesuwać, powiększać i obracać 

rysunki 3D.

KONTROLER BEZPRZEWODOWY 
3DCONNEXION SPACEMOUSE 

WIRELESS



Z myślą o firmach

ZARZĄDZANIE

Pakiet Dell Client Command Suite z oprogramowaniem VMware Workspace 
ONE obejmuje zintegrowane funkcje ujednoliconego zarządzania punktami 
końcowymi. Umożliwiają one działom IT zarządzanie oprogramowaniem 
wewnętrznym, systemami operacyjnymi i aplikacjami za pomocą jednej 
konsoli w celu zapewnienia użytkownikom maksymalnego komfortu pracy.

BEZPIECZEŃSTWO

Oferta zaufanych urządzeń firmy Dell to solidny fundament nowoczesnego 
środowiska z niewidocznymi, lecz wydajnymi zabezpieczeniami, które 
umożliwiają szybszą i sprawniejszą pracę. Użytkownicy końcowi mogą utrzymać 
produktywność, a dział IT może pracować bez obaw dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom zabezpieczającym zaufane urządzenia firmy Dell.

Poznaj nowy sposób pracy dzięki wbudowanym inteligentnym 
funkcjom rozwiązania Dell Technologies Unified Workspace. 

Zintegrowana nowoczesność.
Wiemy, że odpowiednio dobrane urządzenie to tylko początek dobrego dnia pracy. Pracownicy potrzebują inteligentnego, 

intuicyjnego i szybkiego środowiska, które umożliwi produktywną pracę bez zakłóceń. Wyniki badań wskazują, że 
w przypadku negatywnych doświadczeń z używanymi technologiami co czwarty użytkownik miałby wątpliwości dotyczące 
swojej pracy i firmy, w której pracuje1. Rozwiązanie Dell Technologies Unified Workspace pozwala przekształcić środowisko 
pracy. Zapewnia też działom IT proaktywne, predykcyjne i automatyczne narzędzia umożliwiające obsługę nowoczesnych 

sposobów pracy, a także prostsze wdrażanie, zabezpieczanie, wspieranie i obsługę administracyjną środowiska.

Usługa ProDeploy w ramach rozwiązania Unified Workspace ułatwia 
działom IT odejście od tradycyjnego, manualnego wdrożenia na rzecz 
gotowych do pracy, wstępnie skonfigurowanych urządzeń z firmowymi 
aplikacjami i ustawieniami, dostarczanych do użytkowników bezpośrednio 
z fabryki firmy Dell.WDRAŻANIE

Usługa ProSupport umożliwia rozwiązywanie problemów ze sprzętem nawet 
11-krotnie szybciej niż w przypadku konkurencyjnych usług. Pakiet ProSupport 
for PCs obejmuje całodobowy dostęp do regionalnych inżynierów ds. usług 
ProSupport, którzy kontaktują się z firmowym działem IT w przypadku wystąpienia 
krytycznych problemów2. Dzięki temu można skupić się na przyszłości, a nie 
bieżących trudnościach. Usługa ProSupport Plus pomaga działom IT trzymać 
rękę na pulsie i eliminować nieplanowane przestoje spowodowane problemami ze 
sprzętem. Pakiet obejmuje wszystkie elementy usługi ProSupport, a także oparte 
na sztucznej inteligencji alerty dotyczące zapobiegania awariom i napraw3.

1   Raport z badania ESG. Digital Work Survey z 2019 r. Grudzień 2019 r.
2.  Na podstawie przygotowanego przez firmę Principled Technologies raportu z testów pt. „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” (Jak poświęcać mniej czasu i pracy na rozwiązywanie 

problemów z awariami sprzętu notebooka) z kwietnia 2018 r. Testy na zlecenie firmy Dell przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Pełny raport: http://facts.pt/L52XKM
3  Na podstawie raportu Principled Technologies pt. „Usługa Dell ProSupport Plus z technologią SupportAssist ostrzega o problemach ze sprzętem, zanim spowodują przestoje” (w języku angielskim) z kwietnia 

2019 r. Testy na zlecenie firmy Dell przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Pełny raport: http://facts.pt/0xvze8. Technologia SupportAssist wykrywa problemy z takimi 
elementami, jak dyski twarde i SSD, baterie i wentylatory.

POMOC 
TECHNICZNA



Niektóre opcje dostępne tylko w wybranych regionach; certyfikat ISV dotyczy tylko wybranych konfiguracji:
1 Technologia Intel Turbo Boost jest dostępna tylko w przypadku procesorów Xeon, Core i7 oraz Core i5. Zintegrowany układ graficzny Intel HD jest dostępny tylko w przypadku wybranych procesorów.
2 Do obsługi 4 GB lub więcej pamięci systemowej wymagany jest 64-bitowy system operacyjny.
3 W zależności od rozmiaru pamięci i innych czynników pamięć systemowa może być wykorzystywana do obsługi karty graficznej.
4 Pojemność dysku twardego różni się w zależności od wstępnie załadowanych danych i jest mniejsza.

Jeśli problem jest objęty ograniczoną gwarancją na sprzęt (www.dell.com/warranty) i nie zostanie rozwiązany zdalnie, do Klienta zostanie wysłany technik lub niezbędna część, na ogół 
w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia zdalnej diagnozy. Dostępność usługi może się różnić. Obowiązują inne warunki.

Dell Technologies i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej podmiotów zależnych. Inne znaki towarowe mogą należeć do odpowiednich właścicieli. Nazwa i 
logo Intel to znaki towarowe firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych lub innych krajach.

Zrealizuj genialne pomysły
NUMER 1 WŚRÓD STACJI ROBOCZYCH NA ŚWIECIE*.


