Monitores Dell Série C

TRABALHO EM EQUIPE REINVENTADO.
Como a empresa de monitores nº 1 do mundo*, temos uma ampla variedade de
monitores com soluções que variam de colaboração em grupo à colaboração no desktop.
Experimente o trabalho em equipe mais inteligente e mais rápido, seja em casa ou no escritório.

Entre em contato com seu representante Dell ou acesse Dell.com/cseries para saber mais.

Aumente a eficiência da colaboração
Colaborar nunca foi tão importante. A transformação de nossa maneira de trabalhar foi ainda mais acelerada, e as
empresas não têm outra escolha a não ser adotar a digitalização. As empresas estão começando a avaliar e a agir.

CAPACITANDO UMA FORÇA DE TRABALHO COLABORATIVA E FLEXÍVEL

67% dos responsáveis pelas decisões afirmam que estenderão
os acordos de trabalho remoto para alguns funcionários.**

46% das organizações aumentarão o número de salas de reunião
para permitir que os funcionários no local colaborem de modo
mais eficaz com os colegas de trabalho ou clientes remotos.**

Experimente uma colaboração de classe mundial em qualquer espaço de reunião com monitores Dell Série C. Temos
soluções de tela que vão desde a conferência de vídeo em desktops até ecossistemas completos de salas de reunião.

Monitores de grande formato da Dell

Dell Meeting Space Solutions

Cative seu público com monitores de grande formato
que utilizam a mais recente tecnologia de toque na tela,
disponíveis em vários tamanhos e resolução de até 4K.

Simplifique as reuniões com uma grande variedade de
produtos de hardware e software para salas de conferência
que aprimoram a colaboração em qualquer espaço de reunião.

Monitores Dell para conferência de vídeo

Monitores portáteis Dell

Colabore como se estivesse presente com câmeras de
5 MP integradas, alto-falantes embutidos, microfone
com cancelamento de ruído e um botão dedicado do
Microsoft Teams para colaborar instantaneamente.

Experimente a produtividade de duas telas onde estiver com os
monitores portáteis Dell. Criados para ser os companheiros ideais
dos notebooks, esses monitores são projetados para ser ultrafinos
e ultraleves de modo a facilitar o transporte e a portabilidade.

Por que os monitores Dell Série C

NOSSO DESIGN

NOSSOS PARCEIROS

NOSSO SUPORTE

Trazendo o futuro da colaboração para a linha de frente, a Dell desenvolveu painéis
de tamanhos variados, oferecendo aos clientes opções para criar espaços de
colaboração adequados a cada orçamento e tipo de negócio. Temos monitores
dedicados que abrangem desde soluções de desktop (curvados de 14" a 34") até
monitores grandes de alto brilho (de 55" a 86") e espaços de reunião completos.
Nossos monitores são projetados para os negócios e contam com tecnologias
variadas para permitir uma colaboração superior em que você possa confiar, seja
em casa ou no escritório.

Tecnologias de classe mundial precisam de colaboradores desse mesmo patamar. A Dell Technologies tem parceria com as maiores empresas do mundo em
tecnologia de colaboração, como a Microsoft, a Logitech e o Zoom. Com nossas
Dell Meeting Space Solutions, os clientes podem criar ecossistemas de salas de
conferência validados e certificados para funcionar de imediato.

Os monitores de colaboração da Dell são fornecidos com 3 anos de Serviço de
Troca Avançada1, assim, caso seja necessário fazer uma substituição, o item será
enviado durante o período de Garantia Limitada de Hardware. 2 Se desejar uma
cobertura de longo prazo, você poderá estender a Garantia Limitada de Hardware
por até cinco anos para ter suporte adicional.

Dê o melhor de si
COM MONITORES DE GRANDE FORMATO DA DELL

C8621QT

C7520QT

Recursos: Resolução de 4K, toque
interativo em 20 pontos, superfície
antirreflexo e antimanchas, montagem de OptiPlex Micro via slot de
PC, painel de vidro IPS

C6522QT

Recursos: Resolução de 4K, toque
interativo em 20 pontos, superfície
antirreflexo e antimanchas, montagem de OptiPlex Micro via slot de
PC, painel de vidro IPS

C5522QT
Recursos: Resolução de 4K, toque
interativo em 20 pontos, superfície
antirreflexo e antimanchas, rejeição de
palma, montagem de OptiPlex Micro
via slot de PC, painel de vidro IPS

Recursos: Resolução de 4K, toque
interativo em 20 pontos, superfície
antirreflexo e antimanchas, rejeição de
palma, montagem de OptiPlex Micro
via slot de PC, painel de vidro IPS

C5519Q
Recursos: Resolução de 4K,
sem toque, superfície antirreflexo,
montagem de OptiPlex Micro
via suporte adicional, vidro com
alinhamento vertical

IMPRESSIONANTE DESEMPENHO DA TELA
Mantenha seu público envolvido com uma tela touch 4K interativa de 55, 75 ou 86 polegadas projetada para permitir
colaboração contínua. Veja imagens brilhantes em resolução 4K e cores consistentes em toda a tela de praticamente
qualquer lugar da sala, graças ao ângulo de visão ampliado graças à tecnologia IPS. Para oferecer uma nitidez consistente,
os revestimentos antirreflexo e antimanchas reduzem reflexos e marcas de dedos que geram distração.

COLABORE COM FACILIDADE
Com até 20 pontos de toque interativo e simultâneo, a colaboração em grupo se torna intuitiva e sem esforço. Escreva
ou desenhe em tempo real com os dedos ou canetas e apague com a palma da mão o conteúdo escrito. Tudo isso
praticamente sem latência. Experimente a funcionalidade do toque natural e intuitivo, compatível com a maioria dos
produtos de software padrão do setor.

AGRADÁVEL AOS OLHOS
O Dell ComfortView reduz as emissões de luz azul para ajudar a otimizar o conforto ocular em longos períodos de uso.

Dê o melhor de si
COM MONITORES DE GRANDE FORMATO DA DELL

INCLUSIVO PARA TODOS. EXCLUSIVO DA DELL.
O exclusivo Dell Screen Drop é o primeiro recurso de acessibilidade
do mundo que melhora o alcance para usuários que trabalham
em diferentes alturas.*** Os botões na lateral do painel permitem
que os usuários desloquem a imagem exibida para três outras
configurações de altura, de modo que ela fique fácil de alcançar.
Este recurso está disponível nos monitores Dell 4K com toque
interativo — C5518QT, C5522QT, C6522QT, C7522QT e C8621QT.

O Dell Screen Drop fornece quatro configurações de altura convenientes:

100%

66%

SOLUÇÃO ALL IN ONE
Os monitores Dell 4K com toque interativo contam com
um exclusivo design compatível com o Dell OptiPlex
Micro PC (vendido separadamente), que se integra
perfeitamente ao painel traseiro. Isso cria uma solução all
in one que simplifica a implementação e o gerenciamento
de rede, além de permitir que a TI carregue facilmente
a imagem padrão do sistema operacional da organização,
criando uma solução de tela que atende aos padrões de
serviço e segurança de sua empresa.

PROTEÇÃO COM BLOQUEIO
Evite desligamentos acidentais e alterações de
configuração com o modo de bloqueio, um recurso
que permite aos gerentes de TI controlar as opções
de menu e energia.

50%

33%

Transforme seu espaço de colaboração
COM AS DELL MEETING SPACE SOLUTIONS

COMPUTAÇÃO
O Dell OptiPlex Micro é encaixado
na parte traseira do monitor, no
compartimento do sistema.

SOFTWARE DE COLABORAÇÃO
O Dell OptiPlex Micro vem pré-instalado
com o software de colaboração escolhido
Microsoft Teams Rooms
Zoom Rooms

MONITOR DE GRANDE
FORMATO DA DELL
Esses monitores têm um nicho do sistema
na parte traseira da tela para facilitar
a integração com o OptiPlex Micro

CONTROLE DE TOQUE
LOGITECH TAP
Um controlador de toque de
10,1" que tem uma entrada
HDMI para compartilhamento
de conteúdo.

CÂMERAS E ALTOFALANTES PARA
CONFERÊNCIAS LOGITECH
Vídeo com qualidade de estúdio,
nitidez de voz incomparável
e sistema audiovisual all in one,
pré-configurado e compatível com
certificação para configuração fácil.

SIMPLIFIQUE A COLABORAÇÃO COM AS DELL MEETING SPACE SOLUTIONS
Testadas, validadas e prontas para uso: Esses ecossistemas completos de salas de conferência foram testados e
validados para uso imediato. Eles têm o menor e mais potente desktop da Dell, o OptiPlex Micro pré-instalado com os
principais produtos de software de colaboração (Microsoft Teams Rooms ou Zoom Rooms), com a incrível tecnologia
de tela dos monitores de grande formato da Dell e os avançados periféricos de conferência de vídeo da Logitech.
Aumente a produtividade com recursos de aprimoramento de colaboração, conectividade fácil e gerenciamento
simplificado — não importa se você está criando uma sala de reuniões interativa ou um espaço de reunião de
grande escala, há uma solução para cada negócio e orçamento.

Transforme seu espaço de colaboração
COM AS DELL MEETING SPACE SOLUTIONS

DESENVOLVIDAS PARA TODOS OS ESPAÇOS DE REUNIÃO

Espaço para reuniões de
pequeno porte

Espaço para reuniões de médio porte

Espaço para reuniões de grande porte

Nossas soluções de espaço de reunião foram criadas para servir a qualquer ambiente, inclusive pequenos espaços de
colaboração para interações e troca de ideias, espaços de médio porte em que as equipes compartilham informações
e fazem apresentações e também espaços de grande porte para treinamento e até mesmo salas de aula modernizadas.

DAMOS COBERTURA A SEUS NEGÓCIOS
Nossas soluções de espaço de reunião dão cobertura com 3 anos de garantia2 para hardware Dell e até 2 anos de garantia
para dispositivos Logitech.

Faça reuniões constantes
COM MONITORES DE CONFERÊNCIA DE VÍDEO DELL

Transforme sua experiência virtual
com a alta definição de uma câmera popup para conferência de vídeo Full HD.
Poupe tempo fazendo login com
o reconhecimento facial seguro do
Windows Hello™3, que é mais rápido
do que lembrar e digitar sua senha.

O conforto e a colaboração
enfim estão em sintonia,
graças ao ComfortView
Plus — uma tela integrada
e sempre ativa com baixa
emissão de luz azul.

Diga o que você precisa
e deixe a Cortana fazer
o resto com comandos que
não exigem uso das mãos.

Incline, gire e ajuste a altura
do monitor para ter um ambiente
confortável o dia todo.

TRANSFORME SUA EXPERIÊNCIA DE REUNIÃO VIRTUAL COM
OS PRIMEIROS MONITORES DE CONFERÊNCIA DE VÍDEO DO MUNDO
CERTIFICADOS PARA O MICROSOFT TEAMS †
Colabore com segurança: Tecnologia de colaboração de classe mundial com a incrível nitidez de vídeo de nossa câmera
pop-up infravermelha e dois alto-falantes integrados de 5 W que oferecem uma comunicação nítida e vibrante.
Conectividade superior e fácil gerenciamento. Excelente conexão com fio utilizando RJ45, que oferece Internet segura
e confiável em áreas de rede wireless com conexão lenta.
A vantagem do USB-C®: Configure e organize facilmente sua mesa com USB-C — uma solução de cabo único que
transmite energia, dados, vídeo e áudio, tudo de uma vez.

Colaboração em qualquer lugar
COM MONITORES DE CONFERÊNCIA DE VÍDEO DELL

Monitor para conferência de vídeo
Dell 24 — C2422HE

Monitor para conferência de vídeo
Dell 27 — C2722DE

Monitor curvado para conferência
de vídeo Dell 34 — C3422WE

SEU HUB DE PRODUTIVIDADE
Conectividade com produtividade:
Utilizando conectividade com fio
como RJ45 e USB-C, seu monitor
fornece Ethernet, alimentação, áudio
e vídeo confiáveis, tudo isso em uma
configuração organizada.
A vantagem do USB-C: Obtenha até
90 W de energia via USB-C e carregue
seu notebook (mesmo quando o monitor
está desligado) com o recurso Power
Delivery sempre ativo. Essa solução de
cabo único também reduz em até 72%4
o tempo para organizar o espaço de
trabalho, organiza os cabos e transmite
energia, dados e áudio, tudo de uma vez.
Conveniência e rapidez: Conecte o que
precisar e mantenha tudo ao seu alcance
com as duas portas USB supervelozes de 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen) de acesso rápido.

COLABORE COM CONFORTO
Agradável aos olhos: O ComfortView Plus5 é uma tela integrada com pouca
luz azul e sempre ativa que otimiza o conforto visual ao reduzir emissões
potencialmente nocivas de luz azul e fornecer grande precisão de cores.
Projetado pensando em você: Navegue no menu e ajuste as
configurações da tela com o controle de joystick fácil de usar.
Beleza e funcionalidade: Este elegante monitor tem uma base pequena e um design aprimorado de gerenciamento de cabos
que os oculta no suporte do monitor para proporcionar um espaço de trabalho organizado no escritório ou em casa.

Produtividade de tela dupla
em qualquer lugar
COM O MONITOR PORTÁTIL DELL 14

Configure facilmente o monitor com
um só cabo USB-C transmitindo vídeo
e energia para realizar transições
eficientes e rápidas de Plug-and-Play.
Além disso, trabalhe sem disrupção com
nosso recurso de passagem de energia6.
Ganhe mais mobilidade com o cabo
USB-C flexível projetado para se
mover com facilidade e eficiência.
Este fio maleável e flexível é fácil de
transportar e cabe em qualquer bolsa.

Trabalhe tranquilamente com
este monitor Full HD portátil
de 14" projetado para facilitar o
compartilhamento e a apresentação.

Este monitor conta com um
suporte de inclinação contínua
que se move de 10 a 90 graus
— a flexibilidade ideal para
você acompanhar seu trabalho.

PRODUTIVIDADE DE TELA DUPLA EM MOVIMENTO
COM O MONITOR PORTÁTIL DELL 14 — C1422H
O melhor companheiro do notebook. Sinto o benefício da produtividade de duas telas em qualquer lugar usando este
monitor portátil Full HD de 14", ultraleve e ultrafino, pesando menos de 1,5 lb e com a finíssima espessura de 1/4 de polegada.
Visão contínua: Expanda sua tela com este painel Full HD que usa a tecnologia In-Plane Switching (IPS) e oferece ângulos
de visão ampliados, perfeitos para colaboração.
Experiência cativante diante da tela: Ilumine sua tela com controles de luminosidade de fácil acesso e gerando imagens
e vídeos fantásticos, em ambientes internos ou externos.

Produtividade de tela dupla
em qualquer lugar
COM O MONITOR PORTÁTIL DELL 14

LEVE A COMODIDADE COM VOCÊ
Plug-and-Play eficiente: Configure facilmente
o monitor com um só cabo USB-C transmitindo
vídeo e energia para realizar transições eficientes
e rápidas de Plug-and-Play.
Cabo flexível: Tenha uma configuração limpa e maior
mobilidade com um cabo USB-C flexível projetado
para ser transportado de modo fácil e eficiente.
Este fio maleável e flexível é fácil de transportar
e cabe em qualquer bolsa.
Passagem de energia: Trabalhe sem disrupção
com nossa função de passagem de energia.6

Design versátil: Monte o monitor tranquilamente à esquerda ou à direita do notebook; as duas portas USB-C em cada lado
permitem versatilidade e melhor portabilidade.
Fácil e modular: Aproveite a comodidade da conectividade USB-C e a eficiência na conexão com os sistemas e dispositivos
Dell USB-C.7

COLABORE COM CONFORTO
E TRANQUILIDADE
Pronto para colaboração em qualquer lugar:
Trabalhe tranquilamente com este monitor portátil
de 14" projetado para facilitar o compartilhamento
e a apresentação.
Flexível para seu conforto: Acomode-se em
qualquer lugar com um suporte de inclinação
contínua que se move de 10 a 90 graus — flexível
o suficiente para acompanhar seu trabalho.
Tela conveniente e fácil para os olhos: Desfrute de uma na tela de uso simples com botões de acesso rápido para controle
de brilho e com o ComfortView — um recurso que reduz emissões nocivas de luz azul bastando apertar um botão.
Confiabilidade e proteção totais: Tenha tranquilidade onde quer que vá — este monitor vem com uma capa protetora e com
3 anos do Serviço de Troca Avançada.1

Monitores Dell
Os premiados e inovadores monitores Dell oferecem uma ampla seleção que atende às suas
necessidades e cabe em seu orçamento, com uma confiabilidade sem igual, ótimos recursos
para aumentar a produtividade e as tecnologias de monitor mais avançadas do setor.
A disponibilidade dos produtos varia com o país.
Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores por 8 anos consecutivos (do 2º trim. 2013 ao 1º trim. 2021). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trim. 2021.
** Fonte: Relatório sobre liderança inovadora da Forrester Consulting encomendado pela Dell Technologies: How Monitors Deepen Your Employee Experience and Support Your
Distributed Workforce, julho de 2020
*** Com base em uma análise interna da Dell, novembro de 2018. Disponível apenas nos monitores C8621QT, C7520QT e C5518QT.
† Com base em uma análise da Dell de dados disponíveis ao público sobre monitores de desktop da concorrência, outubro de 2020.
1 Troca Avançada: Na maioria dos casos, a Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos
de envio podem variar por local e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Acesse dell.com/servicecontracts
2 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse dell.com/warranty.
3 O Windows Hello requer hardware específico, incluindo leitor de impressões digitais, sensor infravermelho iluminado ou outros sensores biométricos.
4 Fonte: Com base em relatório da Principled Technologies encomendado pela Dell, novembro de 2018. Os resultados reais podem variar. Relatório completo:
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
5 Fonte: Certificado TÜV Rheinland — solução de hardware com pouca luz azul e sem cintilação.
6 Exige adaptador de energia não fornecido na embalagem.
7 A funcionalidade com sistemas USB-C não Dell pode variar.
A disponibilidade dos produtos varia com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações. A Dell não se responsabiliza por omissões nem
por erros tipográficos ou fotográficos.
© 2021 Dell Corporation Limited. Dell e o logotipo da Dell são marcas registradas ou marcas comerciais da Dell Inc. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do
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