OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE

Um inteligente all in one premium de 24" com
o que há de melhor em desempenho, áudio e vídeo.

DESEMPENHO AVANÇADO
Desenvolvido com processadores Intel de 11 geração até o Core™ i9,
CPU de 65 W e vPro™ opcional: experimente o OptiPlex mais rápido
e gerenciável de todos. Os usuários podem otimizar o desempenho de
seus cinco principais aplicativos com a inteligência artificial integrada do
Dell Optimizer ExpressResponse. O novo ExpressConnect une-se
automaticamente ao ponto de acesso mais forte e direciona a largura de
banda para aplicativos essenciais. Realize multitarefas com mais agilidade,
tenha lógica analítica avançada além de ótima conectividade com o Intel®
Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) integrado. A porta USB Type-C 3.2 Gen 2x2
(20 Gbit/s) oferece velocidades de transferência duas vezes
mais rápidas do que a geração anterior.
®
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COLABORAÇÃO IMERSIVA
A webcam retrátil opcional com câmera Full HD ou com infravermelho
permite fazer login de forma inteligente. Ela tem um alto-falante
mainstream e quatros microfones para fornecer uma comunicação
cristalina. O áudio inteligente aumenta a qualidade do áudio e reduz o
ruído de fundo, criando melhor experiência de conferência para todos.
Desfrute das cargas de trabalho que consomem mais recursos gráficos
com as mais recentes placas gráficas dedicadas NVIDIA® GTX 1650 Ti.
Reuniões mais inteligentes e seguras tornam-se possíveis com a solução
opcional de colaboração Intel Unite®.

ELEGANTE E EFICIENTE
Faça upgrade de sua visualização em um All in one premium de 24"
com InfinityEdge. Ele conta com Full HD, antirreflexo e touchscreen
opcional. Além disso, é compatível com VESA para fins de
flexibilidade na montagem de suporte e braço articulado. Desfrute de
interação personalizada com uma opção de quatro suportes para All
in one que permitem alterar a altura, a inclinação e a orientação do
monitor. É otimizado para dois monitores a fim de proporcionar uma
experiência visual impressionante sem ocupar mais espaço.

SOLUÇÃO INTELIGENTE
O OptiPlex 7490 All in one foi desenvolvido de modo inteligente
e seguro, pois o design sem ferramentas usa material amigável ao
meio ambiente. A tampa da porta com trava, o interruptor contra
invasão e o filtro opcional de privacidade fornecem segurança física
para sua tranquilidade. Ele conta com o recurso Modern Standby do
Windows® 10, que permite ao usuário ligar e desligar o dispositivo
instantaneamente para reduzir o consumo de energia e manter
a conectividade. Qualificação EPEAT Gold e ENERGY STAR
em configurações específicas.

Acessórios recomendados
OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE

CRIADO ESPECIFICAMENTE PARA MODELOS OPTIPLEX ALL IN ONE

SUPORTE ARTICULADO PARA
OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE
Incline seu monitor para frente, para
trás ou recline-o em um ângulo de 60
graus. Este suporte torna a interação
de toque na tela mais confortável.

SUPORTE DE ALTURA
AJUSTÁVEL PARA OPTIPLEX
7490 ALL IN ONE
Eleve, incline, gire ou rotacione seu all in
one com um suporte que oferece conforto
e ângulos de visão personalizados.

OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE
DVD+/-RW INCORPORADO
COM SUPORTE DE ALTURA
AJUSTÁVEL
Este suporte personalizado com altura
ajustável conta com a conveniência
de um DVD+/-RW integrado à base.

PROTEÇÃO PARA
PORTAS DO DELL
OPTIPLEX ALL IN ONE
Projetado para o OptiPlex All in One, esta
solução simplificada e fácil de instalar
garante a segurança de suas portas
e protege seu investimento.

MONITORES E DISPOSITIVOS DE ENTRADA

MONITOR DELL
24 – P2421D

MONITOR DELL
ULTRASHARP 24 — U2422H

Otimize seu espaço de trabalho
com este eficiente monitor
de 23,8" com design de painel
ultrafino, um pequeno espaço
ocupado e recursos para
trazer mais conforto. .

Eleve seu trabalho a novos patamares
com esse monitor Full HD de 23,8" que
tem ampla cobertura de cores. Inclui
ComfortView Plus, uma tela sempre
ligada com baixa emissão de luz
azul integrada, bem como velocidades
rápidas de conectividade e transferência.

TELA TARGUS 4VU™
PRIVACY SCREEN PARA
MONITORES WIDESCREEN
DE 24"

HEADSET DELL PRO
COM FIO — WH3022
(EM BREVE)

Experimente excepcional clareza
de áudio usando este headset com
Proteja suas informações usando esta
fio certificado para o Teams. Ele
tela de privacidade que reduz para 30
permite que você use o microfone
graus o ângulo de visão em ambos os
em qualquer um dos dois lados
lados. A tela de privacidade também
para um ajuste personalizado.
filtra o brilho para reduzir a fadiga ocular.

TECLADO E MOUSE UNIVERSAL
SEM FIO DELL
PREMIER — KM7321W

MOUSE COM FIO E LEITOR
DE IMPRESSÕES DIGITAIS DA
DELL — MS819

CANETA TARGUS PARA
DISPOSITIVOS COM
TELA CAPACITIVA

Execute várias tarefas ao mesmo tempo
em três dispositivos com este conjunto de
teclado premium de tamanho padrão e mouse
esculpido com atalhos programáveis
e 36 meses de duração da bateria.

O mouse com cabo e leitor de impressão digital
permite log-in seguro e conveniente e acesso
on-line sem senhas.

Escreva com precisão e agilidade com uma
caneta durável que não arranha a tela.
Funciona sem energia e não exige software.

Modernização da força de trabalho
É mais do que um conceito; é nossa abordagem para modernizar sua força de trabalho. Nossos produtos,
soluções e serviços dão suporte à sua equipe de TI e ajudam seus funcionários a trabalhar em casa, no
escritório ou alternar entre esses dois lugares, o que simplifica e otimiza a vida profissional deles, mesmo
que estejam sempre em movimento.

Soluções Dell de serviços e software
DISPOSITIVOS DO USUÁRIO FINAL
Forneça o dispositivo certo com o software certo
para qualquer configuração e leve aos funcionários
satisfação e perspectiva dos negócios.

OFERECER SUPORTE
Detecte e evite problemas de modo proativo e automático
usando análise preditiva. Use nossos insights
orientados por inteligência artificial para resolver
problemas remotamente ou deixe por nossa
conta os problemas que exigem suporte
demorado, com acesso 24x7 aos nossos
especialistas em hardware e software.

Melhoria na eficiência

IMPLEMENTAR
Permita que os funcionários
trabalhem com rapidez e economize
um tempo valioso para a equipe
de TI provisionando aplicativos
na fábrica e enviando dispositivos
prontos para uso diretamente aos
funcionários, onde quer que eles
trabalhem.

Informações práticas
Experiências otimizadas

GERENCIAR
Use o console de sua escolha
para instalar, configurar, monitorar
e atualizar toda a sua frota de
endpoints. Forneça e gerencie
de forma segura os aplicativos
da nuvem, concedendo aos
usuários acesso estável a qualquer
dispositivo, inclusive de outros
fornecedores.

PROTEGER
Use soluções inteligentes que protegem os endpoints acima e abaixo do
sistema operacional. Impeça, detecte e neutralize ataques. Detecte ataques
externos que tenham alterado o BIOS. Criptografe dados confidenciais nos
dispositivos e na nuvem. Proteja as credenciais com o hardware integrado.

“as a Service”
Você pode aproveitar a modernização usando diferentes modelos de consumo:
Compra tradicional direta em dinheiro ou como um plano mensal fixo sem investimento inicial.
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Fonte: Relatório do ESG sobre trabalho remoto, 2020
Fonte: Pesquisa da Pulse sobre grupos de usuários da Dell, março de 2020

Recursos e especificações técnicas
OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE

Recurso

Especificações técnicas do OptiPlex 7490 All in One1

Processadores1

Intel® Core™ i5-10400 de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 12 threads, 2.9 GHz a 4.3 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10500 de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 12 threads, 3.1 GHz a 4.5 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10600 de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 12 threads, 3.3 GHz a 4.8 GHz, 65 W
Intel® Core™ i7-10700 de 10a geração, cache de 16 MB, 8 núcleos, 16 threads, 2.9 GHz a 4.8 GHz, 65 W
Intel® Core™ i9-10900 de 10a geração, cache de 20 MB, 10 núcleos, 20 threads, 2,8 GHz a 5,2 GHz, 65 W
Intel® Core™ i3-10105, de 10a geração, cache de 6 MB, 4 núcleos, 8 threads, de 3,7 GHz a 4,4 GHz, 65 W
Intel® Core™ i3-10305, de 10a geração, cache de 8 MB, 4 núcleos, 8 threads, de 3,8 GHz a 4,5 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10505, de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 12 threads, de 3,2 GHz a 4,6 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-11400, de 11a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 12 threads, de 2,6 GHz a 4,4 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-11500, de 11a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 12 threads, de 2,7 GHz a 4,6 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-11600, de 11a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 12 threads, de 2,8 GHz a 4,8 GHz, 65 W
Intel® Core™ i7-11700, de 11a geração, cache de 16 MB, 8 núcleos, 16 threads, de 2,5 GHz a 4,9 GHz, 65 W
Intel® Core™ i9-11900, de 11a geração, cache de 16 MB, 8 núcleos, 16 threads, de 2,5 GHz a 5,2 GHz, 65 W

Chipset

Chipset Intel® Q570

Opções de sistema
operacional1

Windows 10 Home, 64 bits
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (somente OEM)
Windows 10 Pro, 64 bits
Windows 10 Pro Education, 64 bits
Kylin Linux Desktop versão 10.1 (somente China)
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64 bits
Windows 10 CMIT Government Edition, 64 bits (somente China)

Tela

23,8", Full HD 1.920 x 1.080, 60 Hz, antirreflexo, touchscreen, 72% de NTSC, 250 nits, ângulo de visão ampliado, WLED
23,8", FHD, 1.920 x 1.080, 60 Hz, antirreflexo, sem touch, 72% de NTSC, 250 nits, ângulo de visão ampliado, WLED

Placa de vídeo2

Integrada:
Intel UHD Graphics 630: Processadores Intel Core i3/i5 de 10a geração
Intel UHD Graphics 730: Processador Intel Core i5-11400 de 11ª geração
Intel UHD Graphics 750: Processadores Intel Core i5/i7/i9 de 11a geração
Dedicada:
NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti, GDDR6 de 4 GB

Memória2,3

DDR4 de 4 GB (1 de 4 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração
DDR4 de 8 GB (1 de 8 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração
DDR4 de 8 GB (2 de 4 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração
DDR4 de 16 GB (1 de 16 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração
DDR4 de 16 GB (2 de 8 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração
DDR4 de 32 GB (1 de 32 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração
DDR4 de 32 GB (2 de 16 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração
DDR4 de 64 GB (2 de 32 GB), 2.666 MHz para processadores de 10ª geração e 3.200 MHz para processadores de 11ª geração

Tecnologia sem fio4

Qualcomm QCA61x4A, 2x2, MIMO, 867 Mbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac), Bluetooth 5.0
Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2,40 Gbit/s, 2,40 GHz/5 GHz, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax), Bluetooth 5.1

Portas

Laterais:
1 porta USB 3.2 de 1ª geração com PowerShare
1 porta USB 3.2 Type-C® Gen 2x2
1 porta de áudio universal
Traseiras:
1 porta Ethernet RJ45
2 portas USB 3.2 de 2ª geração
2 portas USB 3.2 de 2ª geração com Smart Power On
1 porta de saída de áudio
1 porta DP++ 1.4a/HDCP 2.3
1 porta de entrada HDMI 1.4
1 porta de saída HDMI 2.0

Unidade óptica

DVD-ROM 8x, opcional (por meio do suporte de altura ajustável)
DVD+/-RW 8x, opcional (por meio do suporte de altura ajustável)

Recursos e especificações técnicas
OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE
Slots

1 slot de cartão SD (lateral)
1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth
2 slots M.2 2230/2280 para SSD/Intel Optane
1 slot SATA 3.0 para disco rígido de 2,5"
1 slot para cabo de segurança Kensington

Recurso
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Chassi

Suportes:
Suporte fixo
Suporte com altura ajustável
Suporte articulado
Suporte com altura ajustável e unidade de disco óptica

Disco rígido principal1,5 Disco rígido SATA de 2,5", 1 TB, 5.400 rpm
Disco rígido SATA de 2,5", 2 TB, 5.400 rpm
Disco rígido SATA de 2,5", 500 GB, 7.200 rpm
Disco rígido SATA de 2,5", 500 GB, 7.200 rpm, criptografia automática, Opal 2.0, FIPS
Disco rígido SATA de 2,5", 1 TB, 7.200 rpm
SSD Classe 35 M.2 2.230 de 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4
SSD Classe 35 M.2 2.230 de 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4
SSD Classe 35 M.2 2.230 de 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4
SSD Classe 40 M.2 2.280 de 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4
SSD Classe 40 M.2 2.280 de 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4
SSD Classe 40 M.2 2.280 de 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4
SSD Classe 40 M.2 2.280 de 256 GB, NVMe PCIe Gen3 x4, unidade com criptografia automática
SSD Classe 40 M.2 2.280 de 512 GB, NVMe PCIe Gen3 x4, unidade com criptografia automática
SSD Classe 40 M.2 2.280 de 1 TB, NVMe PCIe Gen3 x4, unidade com criptografia automática
SSD Classe 40 M.2 2280 de 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4
Memória Intel Optane H20 de 32 GB com SSD de 512 GB

Câmera

1.080p a 30 fps, câmera Full HD RGB, 1.080p a 30 fps, câmera Full HD RGB com infravermelho

Áudio e alto-falantes

Alto-falantes estéreos com Waves MaxxAudio® Pro, 2 de 2 W = 4 W no total

Alimentação1

Unidade de distribuição de energia (PSU) 80 PLUS interna
PSU de 160 W típica com 85% de eficiência, 80 PLUS Bronze
PSU de 220 W típica com 92% de eficiência, 80 PLUS Platinum

Dimensões

Tela touch: Dimensões para os EUA
Altura: 13,54" (344 mm) Largura: 21,26" (540,2 mm) Profundidade: 52,6 mm (2,07 pol.) Peso (máximo): 13,87 lb (6,29 kg)
Peso (mínimo): 12,96 lb (5,88 kg)

1

Dimensões ROW
Altura: 344 mm (13,54") Largura: 540,2 mm (21,26") Profundidade: 52,6 mm (2,07 pol.) Peso (máximo): 6,29 kg (13,87 lb)
Peso (mínimo): 5,88 kg (12,96 lb)
Dimensões para a Índia
Altura: 344 mm Largura: 540,2 mm Profundidade: 52,60 mm Peso máximo: 6,29 kg Peso (máximo): 5,88 kg
Tela sem touch: Dimensões para os EUA
Altura: 13,54" (344,00 mm) Largura: 21,26" (540,20 mm) Profundidade: 2,07" (52,60 mm) Peso (máximo): 14,46 lb (6,56 kg)
Peso (mínimo): 13,49 lb (6,12 kg)
Dimensões ROW
Altura: 344,00 mm (13,54") Largura: 540,20 mm (21,26") Profundidade: 52,60 mm (2,07 pol.) Peso (máximo): 6,56 kg
(14,46 lb) Peso (mínimo): 6,12 kg (13,49 lb)
Dimensões para a Índia
Altura: 344,00 mm Largura: 540,20 mm Profundidade: 52,6 mm Peso (máximo): 6,56 kg Peso (mínimo): 6,12 kg

Configuration
Services

Carregamento de imagem na fábrica
Personalização do BIOS
Personalização do hardware
Geração de relatórios e marcação de ativos

Software de
produtividade

Avaliação de 30 dias do Microsoft Office — licença não incluída
Microsoft Office Professional 2019
Microsoft Office Home and Business 2019 e Adobe Acrobat Standard 2020
Dell Optimizer
Solução Intel Unite® (opcional)

Recursos e especificações técnicas
OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE
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Segurança de software

Avaliação gratuita por 30 dias do McAfee® Small Business Security
Assinatura de 12 meses do McAfee® Small Business Security
Assinatura de 36 meses do McAfee® Small Business Security
Intel Guard Technologies & Secure Key: Software Guard (SGX), Data Guard (somente vPro), Boot Guard, BIOS Guard
(somente CPU Core), OS Guard (somente CPU Core) e Secure Key (somente i5 ou superior)
Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) com certificação por meio do Nifty Rock + Intel TXT
Suporte do agente Absolute Persistent Module BIOS versão 2
Validação do OpenXT requerida
SafeGuard and Response com tecnologia VMware Carbon Black e SecureWorks
Next Generation Antivirus (NGAV)
Endpoint Detection and Response (EDR)
Threat Detection and Response (TDR)
Managed Endpoint Detection and Response
Incident Management Retainer
Resposta a incidentes de emergência
SafeData

Segurança de hardware

Tampa de porta com trava da Dell (opcional)
Suporte a slot de trava de segurança do chassi
Trava da placa AIO personalizada Noble (opcional)
Alertas de violação da cadeia de suprimentos
Interruptor de invasão para chassi
Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado)
SafeBIOS com verificação do BIOS fora do host da Dell
Resiliência do BIOS
Recuperação do BIOS e controles adicionais do BIOS
SafeID, incluindo Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Self-Encrypting Drives (SED)
Teclado com smart card (FIPS)
D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality)
Mouse com fio e leitor de impressões digitais da Dell

Gerenciamento de sistemas

Dell Client Command Suite para gerenciamento de sistemas em banda
Intel® Standard Manageability
Intel® vPro™ para gerenciamento de sistemas fora de banda

Regulamentação7,8

Configurações qualificadas da ENERGY STAR disponíveis
Configurações registradas da EPEAT disponíveis
Configurações com certificação TCO 8.0 disponíveis
Configurações compatíveis com CEC MEPS dos EUA disponíveis
Configurações compatíveis com MEPS da Austrália e da Nova Zelândia disponíveis
CEL
WEEE
Japan Energy Law
E-standby da Coreia do Sul
RoHS da União Europeia
RoHS da China

Garantia9

3 anos de garantia de hardware com serviço no local após o diagnóstico remoto
4 anos de garantia de hardware com serviço no local após o diagnóstico remoto
5 anos de garantia de hardware com serviço no local após o diagnóstico remoto
3 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil
4 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil
5 anos de ProSupport com serviço no local no próximo dia útil
3 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil
4 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil
5 anos de ProSupport Plus for Client com serviço no local no próximo dia útil

Manutenção de dano
acidental11

3 anos de Manutenção de dano acidental
4 anos de Manutenção de dano acidental
5 anos de Manutenção de dano acidental

OPTIPLEX 7490 ALL IN ONE

Um inteligente all in one premium de 24" com
o que há de melhor em desempenho, áudio e vídeo.

1. As ofertas podem variar com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a apresentação do produto. Para obter detalhes completos, consulte o Guia técnico publicado em
www.dell.com/support.
2. Memória do sistema e placa gráfica: Uma parte significativa da memória do sistema pode ser usada para dar suporte a recursos gráficos, dependendo do tamanho da memória do
sistema e de outros fatores.
3. Capacidade de memória do sistema de 4 GB ou mais: É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para comportar a memória do sistema de 4 GB ou mais.
4. Algumas versões do Microsoft Windows talvez não deem suporte total ao recurso Bluetooth 4.2
5. Opção de armazenamento: 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional,
podendo ser menor.
6. O TPM está disponível em algumas regiões.
7. Computrace: Esta não é uma oferta da Dell. Determinadas condições se aplicam. Para obter os detalhes completos, consulte os termos e as condições em www.lojackforlaptops.com.
8. Consulte www.epeat.net para ver a participação e a classificação de registros em países específicos.
9. Garantia limitada de hardware: Para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou consulte
www.dell.com/warranty.
10. Manutenção no local após diagnóstico remoto: O diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema feita pelo técnico on-line/por telefone; pode envolver o acesso do
cliente à parte interna do sistema e sessões múltiplas ou prolongadas. Se o problema tiver a cobertura da Garantia limitada de hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido
remotamente, será providenciado o envio de um técnico e/ou da peça, normalmente em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade varia. Outras
condições se aplicam.
11. Dell Services: A disponibilidade e os termos da Dell Services variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
12. Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte a Data sheet de padrões ambientais e regulamentares da Dell, encontrada na seção Manuais das informações de
suporte ao produto, em www.dell.com/support/home/us/en/19.

