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Sua solução móvel e all in 
one para conferências e 
conectividade.
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Áudio excelente
Trabalhe de qualquer lugar com  

um microfone omnidirecional que 

capta o som em todos os lugares.  

O cancelamento de eco e a redução 

de ruído integrados ajudam as 

pessoas a ouvir você claramente, 

enquanto os controles integrados 

de chamada proporcionam grande 

praticidade ao seu alcance. 

Design engenhoso
Mantenha-se produtivo com o 

viva-voz all in one mais compacto 

do mundo*, que apresenta um 

design inovador e fácil de usar 

que oferece uma experiência de 

conferência plug-and-play onde 

quer que você precise trabalhar.

Conexões perfeitas
Conecte-se a uma tela e a outros 

acessórios, transfira arquivos 

grandes em segundos e carregue 

seu notebook com até 90 W de 

energia — tudo isso enquanto 

participa de uma audioconferência.

Sua solução móvel e all in one para conferências 
e conectividade
Desfrute de uma solução perfeita para conferências e conectividade com o primeiro viva-voz do mundo 

com um adaptador integrado de várias portas USB-C*. Compacto e leve, este viva-voz certificado pelo 

Zoom permite que você faça audioconferências e se conecte a vários dispositivos ao mesmo tempo, onde 

quer que precise trabalhar.

* Com base em uma análise da Dell em março de 2020.
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Comunique-se com clareza:  
Seja ouvido com clareza, 

graças ao cancelamento de 
eco e à redução de ruído 

integrados.

Otimizado para UC:  
Certificado para Zoom e 

otimizado para as principais 
plataformas de UC 

(Unified Communication, 
comunicação unificada), 
como Microsoft Teams, 

dando a você a flexibilidade 
para participar de 

audioconferências por meio 
de sua plataforma preferida.

Seja ouvido de todos os ângulos: O microfone 
omnidirecional integrado oferece cobertura de 
360 graus para captar som ao redor da mesa, 
facilitando conferências em pequenos grupos.

Compacto e portátil: Elegante e pequeno, o 
design compacto do viva-voz ocupa pouco 
espaço — perfeito para quem está em 
movimento.

Controles intuitivos de 
chamada: Os botões 

do viva-voz facilitam a 
inicialização de chamadas, 

desligam, silenciam/
reativam o som e ajustam o 

volume. Os indicadores de 
LED oferecem orientações 

visuais claras.

Trabalhe com mais rapidez: 
Transfira arquivos grandes 
em segundos com as 
portas USB-C e USB-A 
que oferecem rápidas 
velocidades de transferência 
de dados de até 10 Gbps.4

O primeiro viva-voz do mundo que oferece uma solução 
perfeita e all in one de conferência e conectividade*

Resolução 4K nítida: Com 
suporte a resolução de até 4K 
a 60 Hz1, você pode conectar 
um monitor 4K por meio da 
porta HDMI 2.02 ou USB-C2 e 
desfrutar de um desempenho 
de tela sem comprometimentos. 
Aproveite a compatibilidade 
com HDR para gerar imagens 
vívidas e realistas.1

Opções abrangentes de 
conectividade

Carregue seu PC: Com uma 
porta USB-C que oferece 
até 90 W de alimentação3, 
você pode carregar não 
apenas o PC, mas também os 
dispositivos do PC.

Gerenciamento de cabos eficiente: 
Basta prender e enrolar o cabo na 
base para evitar emaranhados.

Plug-and-play fácil: A instalação é rápida e fácil — conecte-se 
instantaneamente sem precisar fazer download de software e 
tenha uma solução pronta para uso. Não é necessário instalar 
drivers.

    Clique na imagem ou aqui para explorar o viva-voz Dell com adaptador de várias portas.

* Com base em uma análise da Dell em março de 2020.
1 Disponível em determinados modelos de PC (com suporte a DisplayPort 1.4, HBR3) e quando conectado a telas que oferecem resolução 4K a 60 Hz com suporte a HDR estático. HDR dinâmica 

como HDR10/HDR10 +/DolbyVision está excluída.
2 Suporte a apenas uma saída de vídeo por vez. Se fontes de vídeo HDMI e USB-C forem conectadas ao mesmo tempo, a HDMI terá prioridade
3 É possível usar até 90 W para carregar o notebook via USB-C. A alimentação real fornecida dependerá da fonte de energia/política de alimentação da plataforma
4 Quando o viva-voz Dell com adaptador de várias portas consome energia do notebook: 

(a) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (3 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C oferecem suporte a determinados dispositivos 
(b)  e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (1,5 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 USB-C podem oferecer suporte a dispositivos de baixo consumo de energia, como 

mouse, teclado, dongle Bluetooth/RF e pen drives selecionados
OU  
Quando o viva-voz Dell com adaptador de várias portas está conectado ao adaptador de energia USB-C ou à tela USB-C;  
e o cabo USB-C está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook — 2 portas USB-A downstream oferecem suporte a determinados dispositivos
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1 Viva-voz
2 Atender chamada
3 Diminuir o volume
4 Ativar/Desativar mudo

5 Aumentar o volume
6 Encerrar/rejeitar chamada
7 Indicadores de LED
8 Conector USB-C

9 Cabo USB-C
10 USB-A 3.1 (10 Gbps)
11 Microfone 
12 Porta HDMI 2.0 (4K)

13 Porta USB-C (tela, dados e 
alimentação)

3 54

62

11 12 13 11

98

1
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Plataformas de 
comunicação  
unificada

Ativar/
Desativar mudo

Atender 
chamada

Encerrar/
Rejeitar 

chamada

Aumentar o 
volume

Diminuir o 
volume

Viva-voz Microfone

Zoom P   P  P** P  P  P  P 

Skype for Business P   P P P  P  P  P 

Microsoft Teams P O O  P P P P

Google Hangouts P  O  O  P  P  P  P 

Cisco Webex P  O  O  P  P  P  P 

FaceTime P  O  O  P  P  P  P 

Slack P  O  O  P  P  P  P 

GoToMeeting P  O  O  P  P  P  P 

BlueJeans P  O  O  P  P  P  P 

P A função de chamada no viva-voz Dell com adaptador de várias portas funciona com a plataforma UC
O A função de chamada no viva-voz Dell com adaptador de várias portas não funciona com a plataforma UC

# No sistema operacional Windows 10 de 64 bits
** O comportamento de Encerrar/Rejeitar chamada varia:

 (a) Rejeitar chamada — pressione o botão "Encerrar/rejeitar chamada" no viva-voz Dell com adaptador de várias portas
 (b) Encerrar uma chamada em andamento — clique em "Sair da reunião" no Zoom

A tabela abaixo destaca as funções de chamada que funcionam no viva-voz Dell com adaptador de várias 

portas — MH3021P ao usar as plataformas de UC abaixo#.
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DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA)

PESO

CONEXÃO COM HOST

TIPO DE CABO; COMPRIMENTO

 CABO USB-C (DADOS/ENERGIA/VÍDEO)

 TOTAL DE PORTAS

 PORTAS DE DADOS4

 PORTA POWER DELIVERY3

 PORTAS DE VÍDEO2

COMPATÍVEL COM PLUG AND PLAY

SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS

 TIPO DE ALTO-FALANTE

 FAIXA DE FREQUÊNCIA DO ALTO-FALANTE

 COBERTURA DO MICROFONE

 FREQUÊNCIA DO MICROFONE

 PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL

 RECURSOS

 PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA 
COMPATÍVEIS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

GARANTIA

119 mm x 32 mm (4,7 polegadas x 1,25 polegada)

214 g (7,5 oz)

USB-C

Coaxial redondo; 465 mm 

1 cabo USB-C multifuncional que oferece suporte a  
transferência de dados, alimentação e vídeo/áudio

1 USB-C, 1 HDMI, 2 USB-A

2 USB-A 3.1 e 1 USB-C 3.1 com suporte para transferência de dados de até 10 Gbps

1 USB-C com suporte para alimentação de até 90 W

HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz1 (suporte a HDR)
USB-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz1 (suporte a HDR)

Sim (sem instalação de drivers)

Windows 10 de 64 bits/Mac OS

Alto-falante eletrodinâmico com ímã de neodímio

200 Hz a 20 kHz

360 graus, omnidirecional

100 Hz a 10 kHz

Cancelamento de eco e redução de ruído integrados

Atender chamada recebida, Encerrar chamada atual, Rejeitar chamada recebida,  
Silenciar/reativar som, Aumentar/diminuir o volume

Certificado para Zoom e otimizado para as principais plataformas de comunicação 
unificada.

Viva-voz Dell com adaptador de várias portas MH3021P, bolsa, documentação

1 ano5

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICARECURSO
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VIVA-VOZ DELL COM ADAPTADOR 
DE VÁRIAS PORTAS — MH3021P

1 Disponível em determinados modelos de PC (com suporte a DisplayPort 1.4, HBR3) e quando conectado a telas que oferecem resolução 4K a 60 Hz com suporte a HDR estático. HDR dinâmica 
como HDR10/HDR10 +/DolbyVision está excluída.

2 Suporte a apenas uma saída de vídeo por vez. Se fontes de vídeo HDMI e USB-C forem conectadas ao mesmo tempo, a HDMI terá prioridade
3 É possível usar até 90 W para carregar o notebook via USB-C. A alimentação real fornecida dependerá da fonte de energia/política de alimentação da plataforma
4 Quando o viva-voz Dell com adaptador de várias portas consome energia do notebook: 

(a) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (3 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 porta USB-C oferecem suporte a determinados dispositivos 
(b) e está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook (1,5 A/5 V) – 2 portas USB-A downstream e 1 USB-C podem oferecer suporte a dispositivos de baixo consumo de energia, como  
 mouse, teclado, dongle Bluetooth/RF e pen drives selecionados 
OU  
Quando o viva-voz Dell com adaptador de várias portas está conectado ao adaptador de energia USB-C ou à tela USB-C;  
e o cabo USB-C está conectado à porta USB-C/Thunderbolt do notebook — 2 portas USB-A downstream oferecem suporte a determinados dispositivos

5 Bolsa não coberta.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio. 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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