
CARREGAMENTO MAIS RÁPIDO
Impulsione a potência de seu PC com o ExpressCharge na 

dock station USB-C® mais potente do mundo.
Evolua conforme suas necessidades mudam com a primeira 

dock station modular do mundo com energia 
e conectividade passíveis de upgrade.1

DESIGN PRONTO PARA O FUTURO

Trabalhe sem interrupções utilizando um só firmware em 
nossas dock stations mais gerenciáveis do que nunca. 

GERENCIAMENTO INTELIGENTE

Faça seu trabalho mais rápido com uma dock station que 
tem capacidade para se conectar a monitores e 

periféricos, tudo isso com uma única conexão com o PC.

PRODUTIVIDADE APRIMORADA

Potencialize sua produtividade. 
DOCK DELL — WD19S 180W



Trabalhe em velocidade máxima. 

Potencialize sua produtividade. 

As dock stations comerciais da Dell melhoram a produtividade dos usuários finais, tornando a conexão e a 
carga de seus PCs mais fáceis e rápidas do que qualquer outra dock station disponível.2 Nossas dock stations 
oferecem a maior compatibilidade em todos os notebooks comerciais da Dell e são fáceis de implementar, 
gerenciar e fazer upgrade para que a equipe de TI possa ter uma tranquilidade adicional. As dock stations 
WD19S também são compatíveis com notebooks de outros fabricantes, como HP e Lenovo, que oferecem 
suporte aos padrões do setor para a dock station USB-C.3 Para saber as limitações funcionais com notebooks 
de outros fabricantes em comparação com os notebooks comerciais da Dell, consulte este artigo de suporte.

As dock stations comerciais da Dell são fornecidas com uma garantia limitada 
de hardware padrão de três anos com o Advanced Exchange.6 Se o cliente 
tiver um problema que não pode ser resolvido por telefone, a Dell enviará uma 
dock station de substituição para você no próximo dia útil. A Dell oferece a 
opção para os clientes estenderem essa garantia para até 4 ou 5 anos por 
uma taxa adicional.SUPORTE

Simplifique a implementação e o gerenciamento de todas as dock stations 
da família, independentemente da conectividade com um só firmware. As 
dock stations da Dell são compatíveis com o BIOS de nossos notebooks de 
fábrica. Faça atualizações de firmware em minutos, sem precisar reinicializar 
o sistema, o que permite aos usuários finais continuar trabalhando sem 
interrupções.

GERENCIAMENTO 
INTELIGENTE

Melhore sua produtividade com a dock station USB-C mais avançada do 
mundo. A tecnologia USB-C fornece velocidades de transferência de dados 
de até 10 Gbit/s e dá suporte a até três telas QHD para que você possa 
trabalhar com mais eficiência.

PRODUTIVIDADE 
APRIMORADA

Aumente o fornecimento de energia e carregue com mais rapidez, usando 
uma dock station que oferece até 130 Watts de energia, o que permite uma 
carga de 80% em uma hora com o Dell ExpressCharge.4 Faça mais ainda e 
com muito mais rapidez usando o Dell ExpressCharge Boost, um recurso que 
fornece uma carga de 35% em apenas 20 minutos5 em sistemas compatíveis. 

CARREGAMENTO 
MAIS RÁPIDO

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000181877/


Acessórios recomendados
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Precisa de um desempenho ainda maior no futuro? 
Faça upgrade para o módulo WD22TB4 para ter 
conectividade de Thunderbolt™ com velocidades de 
transferência de dados de até 40 Gbit/s e suporte 
para até quatro monitores 4K por uma fração do 
custo de substituição da dock station inteira.

MÓDULO DO DELL THUNDERBOLT™ 
DOCK WD22TB4

Design pronto para o futuro

A Dell oferece a primeira Dock Station modular do mundo com conectividade e energia passíveis de upgrade. 
Ao permitir o upgrade de sua conectividade com facilidade e a melhora na potência para atender às necessidades 
futuras do ambiente de PCs em constante evolução, você pode reduzir significativamente os custos de upgrade.

Realize multitarefas facilmente em 
3 dispositivos com este conjunto 
premium de teclado de tamanho 

padrão e mouse desenvolvido com 
atalhos programáveis e 36 meses de 

duração da bateria.7

Experimente cores vivas e nitidez 
impressionante neste monitor 4K de 

27” com uma ampla cobertura de cores. 
Este monitor VESA DisplayHDR™ 400 
apresenta conectividade InfinityEdge 

praticamente sem bordas e USB-C com 
fornecimento de energia de até 90 W.

Monte sua dock station comercial 
da Dell atrás de seu monitor 

compatível ou sob sua mesa para 
criar um ambiente de trabalho 

organizado.

TECLADO E MOUSE UNIVERSAL  
SEM FIO – KM7321W

MONITOR DELL ULTRASHARP 27 
4K USB-C – U2720Q

KIT DE MONTAGEM DA DELL 
DOCK STATION – MK15



Recursos e especificações técnicas
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Recurso Especificações técnicas

Tipo de produto Dock station 

Suporte a monitores Para um PC HBR2*
2 FHD a 60 Hz 
1 QHD a 60 Hz 
1 4K a 30 Hz 

Para um PC HBR3
3 FHD a 60 Hz 
2 QHD a 60 Hz 
1 4K a 60 Hz

Para PC HBR3 compatível com 
Display Stream Compression
3 QHD a 60 Hz
2 4K a 60 Hz

Resolução máxima 4K a 60 Hz

Interfaces de vídeo 2 DP 1.4 de tamanho padrão
1 HDMI
1 USB-C MFDP

Portas USB 3 USB-A 3.1 da 1ª geração
2 USB-C 3.1 da 2ª geração

Sistema de rede Gigabit Ethernet

Tipo de slot de segurança 1 slot de trava de segurança 
Kensington
1 slot de trava de segurança  
Noble Wedge

Indicadores LED LED do adaptador de energia
LED do botão Liga/Desliga 
LEDs do RJ45

Energia Adaptador de energia de 
180 watts CA com fornecimento 
de energia de até 130 watts

Fornecimento de energia de até 
90 Watts para sistemas que não 
sejam Dell

Dimensões 205 mm x 90 mm x 29 mm
8,07” x 3,54” x 1,14”

Peso da dock station (sem 
adaptador de energia)

585 g 
1,29 lb

Recurso Especificações técnicas

Sistemas operacionais Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 11
Ubuntu 18.04
Red Hat Enterprise Linux

Gerenciamento de sistemas vPro sem fio aceito por notebook 
ou estação de trabalho

Interface da solução de 
encaixe

USB-C

Comprimento do cabo 1 m

Endereço MAC Passagem de endereço MAC

Garantia Garantia limitada de hardware de 
três anos com Troca avançada
Garantia adicional de 4 e 5 anos 
opcional

Recursos de gerenciamento Boot PXE
Wake-On-LAN 
Pass-through de endereço MAC 
Desativação de portas 
Botão Wake-on-Dock 
Wake-On-Dock 
DCU (Dell Command Update, 
atualização do Dell Command) 
Mensagens de erro e notificações 
de evento de dock station

Conteúdo da caixa 1 Dock station WD19S com cabo 
USB-C conectado
1 Adaptador de energia de 180 W

(trava para cabos vendida 
separadamente)



Potencialize sua produtividade. 
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* HBR (alta taxa de bits) é um padrão DisplayPort que determina a largura de banda disponível para telas. Consulte as especificações do seu notebook para identificar  
a versão de HBR.

1 Com base em uma análise interna da Dell, fevereiro de 2019.
2 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. O ExpressCharge Boost está disponível em sistemas Dell selecionados. 
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 outros fabricantes devem oferecer suporte ao fornecimento de energia USB 2.0 (ou superior) para fornecimento de 
energia 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 outros fabricantes devem oferecer suporte ao fornecimento de energia USB 2.0 (ou superior) para fornecimento 
de energia de até 90 W e Thunderbolt™ 3 (ou superior) para até 40 Gbps 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 com Windows. 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 seu 
notebook que não seja da Dell para determinar a compatibilidade.

4 No software Dell Power Manager, se você selecionar o ExpressCharge™, poderá recarregar a bateria do sistema de 0% a 80% em 60 minutos. Depois de alcançar 80%, 
o carregamento volta à velocidade normal. Recomendável para uso com o adaptador de energia fornecido pela Dell. Não recomendável com um adaptador de energia 
de capacidade inferior. O tempo de carregamento pode variar em cerca de 10% devido à tolerância do sistema.

5 No software Dell Power Manager, selecionar o modo Padrão de carga adaptável ou o ExpressCharge™ pode recarregar a bateria do sistema de 0% até 35% em  
20 minutos, quando o sistema está desligado e com a temperatura da bateria entre 16 e 45 ºC. Com o modo ExpressCharge™ ativado, a bateria do sistema pode 
continuar carregando até 80% em 60 minutos. Depois de alcançar 80%, o carregamento volta à velocidade normal. Recomendável para uso com o adaptador de 
energia fornecido pela Dell. Não recomendável com um adaptador de energia de capacidade inferior. O tempo de carregamento pode variar em cerca de 10% devido  
à tolerância do sistema.

6 O Serviço de Troca Avançada substitui a peça/unidade da dock station, se necessário, após um diagnóstico por telefone/on-line. Se a unidade com defeito não for 
devolvida, uma taxa será cobrada. Acesse dell.com/servicecontracts.

7 Com base em uma análise da Dell dos cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam de acordo com o uso, as condições 
operacionais e outros fatores.

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.
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