Ajude-me a escolher
DOCK STATIONS COMERCIAIS DA DELL

Aumente a potencial do seu PC com a dock station USB-C® mais potente e a primeira
modular do mundo com um design pronto para o futuro.1 Descubra a dock station
perfeita para suas necessidades atuais e futuras com base em seus requisitos de
conectividade, fornecimento de energia, compatibilidade e suporte a telas.
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Alimentação
As dock stations comerciais da Dell oferecem o mais alto fornecimento de energia para proporcionar a experiência de
carregamento mais rápido possível nos seus dispositivos Dell, mesmo enquanto você trabalha.

Dock Dell —
WD19S de 130 W

Dock Dell —
WD19S de 180 W

Dell Thunderbolt
Dock — WD19TBS

Dell Performance
Dock — WD19DCS

Dell Universal
Dock — D6000S

Inclui um adaptador
de energia de 130 W
e oferece até 90 W
de energia para
PCs2 da Dell e de
outros fabricantes.

Inclui um adaptador
de energia de 180 W
e oferece até 130 W
de energia para PCs2
da Dell e até 90 W
para PCs de outros
fabricantes.

Inclui um adaptador
de energia de 180 W
e oferece até 130 W
de energia para PCs2
da Dell e até 90 W
para PCs de outros
fabricantes.

Inclui um adaptador
de energia de 240 W e
oferece até 210 W de
PCs da Dell compatíveis
por meio de conectores
duplos. Oferece 130 W de
energia a PCs da Dell e
até 90 W a PCs de outros
fabricantes por um único
conector.

Inclui um adaptador
de energia de 130
W e oferece até 65
W de energia para
PCs Dell e de outros
fabricantes compatíveis
usando uma porta USB
Type-C® configurada
para carregar quando
encaixada no sistema2.

Compatibilidade
As Docks comerciais da Dell oferecem a maior compatibilidade em notebooks comerciais Dell. Para obter informações detalhadas de
compatibilidade, consulte o Guia de compatibilidade de dock stations da Dell. As dock stations WD19S também são compatíveis
com notebooks de outros fabricantes, como HP e Lenovo, que oferecem suporte aos padrões do setor para dock station USB-C.3
A dock station WD19TBS é certificada pela Apple® para trabalhar com dispositivos Mac — para obter informações detalhadas
sobre compatibilidade, clique aqui para ver um resumo dos recursos da Dell Thunderbolt Dock disponíveis. As dock stations
WD19TBS também são compatíveis com notebooks de outros fabricantes, como Apple, HP e Lenovo, que oferecem suporte
aos padrões do setor para a dock station Thunderbolt3.
Para saber as limitações funcionais com notebooks de outros fabricantes em comparação com os notebooks comerciais
da Dell, consulte este artigo de suporte.
A D6000S oferece compatibilidade universal com qualquer notebook equipado com uma porta USB-C ou USB-A
(USB 3.0 e superior). Clique aqui para obter uma lista de notebooks Dell que requerem um adaptador de energia externo.

Conectividade
Porta de conectividade
no notebook
USB-C
Thunderbolt
Dois cabos USB-C
USB-A

WD19S

P
P
P

WD19TBS WD19DCS

P
P
P

P
P
P

D6000S

P
P
P
P

P
P
P
P

Encaixe com modo alternativo
USB-C/DP
Encaixe com modo alternativo
Thunderbolt
Tecnologia DisplayLink
Encaixe USB-C duplo

Algumas Dell Precision Mobile Workstations oferecem suporte a 4 faixas de DP com conectores duplos.
Consulte o Guia de compatibilidade de dock stations da Dell para obter uma lista das workstation móveis Dell Precision,
que têm suporte para encaixe USB-C duplo.
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Upgrades de módulo de dock stations da Dell
Desative o módulo de encaixe para converter em Thunderbolt ou em uma conectividade dupla USB-C a uma fração do custo
da substituição da dock station inteira.

COMO FAZER O UPGRADE DA WD19S PARA A WD19TBS

Quando o módulo de encaixe for substituído, a resolução
do monitor e o suporte a periféricos serão os mesmos da
especificação da Dock Station Dell Thunderbolt WD19TBS.

COMO FAZER O UPGRADE DA WD19S PARA A WD19DCS

Ao substituir o módulo de encaixe, a resolução do
monitor e o suporte a periféricos serão os mesmos da
especificação da Dell Performance Dock WD19DCS.

COMO FAZER O UPGRADE DA WD19TBS PARA A WD19DCS

Ao substituir o módulo de encaixe, a resolução do
monitor e o suporte a periféricos serão os mesmos da
especificação da Dell Performance Dock WD19DCS.
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Suporte a monitores
As Dock stations comerciais da Dell oferecem suporte para vários monitores e resoluções mais altas. Consulte a tabela
a seguir para obter um resumo do suporte a telas por modelo.

WD19S

WD19TBS

WD19DCS

D6000S

Encaixe com modo
alternativo USB-C/DP

Encaixe com modo
alternativo Thunderbolt

Encaixe USB-C duplo

Tecnologia DisplayLink5

PC HBR24

2 FHD a 60 Hz
1 QHD a 60 Hz
1 4K a 30 Hz

3 FHD a 60 Hz
3 QHD a 60 Hz
2 x 4K a 60 Hz

3 FHD a 60 Hz
3 QHD a 60 Hz
1 4K a 60Hz

3 FHD a 60 Hz
3 QHD a 60 Hz
2 x 4K a 60 Hz

PC HBR3

3 FHD a 60 Hz
2 QHD a 60Hz
1 4K a 60Hz

4 FHD a 60 Hz
4 QHD a 60Hz
2 x 4K a 60 Hz

3 FHD a 60 Hz
3 QHD a 60 Hz
2 x 4K a 60 Hz
1 8K a 30 Hz

3 FHD a 60 Hz
3 QHD a 60 Hz
2 x 4K a 60 Hz

Outros recursos
Confira todos os recursos das dock stations comerciais da Dell nos links abaixo.

Folheto da família de soluções de dock station da Dell
Guia de compatibilidade de dock station da Dell
Folha de especificações da Dell Thunderbolt Dock WD19TBS
Folha de especificações da Dell Performance Dock WD19DCS
Folha de especificações da Dock Dell WD19S 180W
Folha de especificações da Dock Dell WD19S 130W
Folha de especificações da Dell Universal Dock D6000S

1 Com base em uma análise interna da Dell dos produtos da concorrência usando dados disponíveis publicamente em fevereiro de 2019. Alimentação de até 130 W
quando usada com sistemas Dell compatíveis.
2 O Dell Precision 7510/7520/7530/7710/7720/7730 requer mais energia do que 130 W, portanto, quando encaixado com a Dock Dell WD19S (130 W/180 W) ou com
a Dell Thunderbolt Dock WD19TBS, o adaptador de energia da estação de trabalho precisa ser conectado para a operação ideal. Para obter a melhor experiência com
workstations móveis Dell Precision Série 7000, escolha a Dell Performance Dock WD19DCS, que tem conector USB-C duplo e oferece Power Delivery de até 210 W,
para que você não precise mais de um adaptador de energia adicional.
3 As dock stations Dell USB-C e Thunderbolt™ oferecem suporte a notebooks que implementaram as especificações do setor para USB-C ou Thunderbolt™.
Para a funcionalidade USB-C, os notebooks de outras marcas devem oferecer suporte ao fornecimento de energia USB 2.0 (ou superior) de até 90 W, USB 3.2
(ou superior) para até 10 Gbps de transferência de dados e modo alternativo DisplayPort™ para saída de vídeo.
Para a funcionalidade Thunderbolt™, os notebooks de outras marcas devem ter suporte USB Power Delivery 2.0 (ou superior), para fornecimento de energia de até
90 W, e Thunderbolt™ 3 (ou superior), para até 40 Gbit/s de vídeo e transferência de dados.
Botão liga/desliga para ativar o sistema, os recursos Pass-through de endereço MAC, Wake-on-Dock e Wake-on-LAN funcionam apenas nos notebooks comerciais
da Dell. O utilitário de atualização de firmware funciona com sistemas de sistemas operacionais Windows. O transporte de vários fluxos para monitores (desktops
estendidos) não é compatível em PCs Apple, as dock stations USB-C da Dell serão exibidas apenas no modo clonado. Acesse a página de suporte do fabricante do
seu notebook para determinar a compatibilidade.
4 HBR (alta taxa de bits) é um padrão DisplayPort que determina a largura de banda disponível para tela. Consulte as especificações do seu notebook para identificar
a versão de HBR.
5 A tecnologia DisplayLink funciona independentemente das versões DP e HBR.
A disponibilidade do produto varia de acordo com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.
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