
SOLUÇÃO DE ENCAIXE UNIVERSAL
Conecte convenientemente qualquer notebook equipado com 

USB-C® ou USB-A e conecte-se facilmente a monitores, teclado 
e mouse e dispositivos de áudio, seja em casa ou no escritório.

Visualize tudo em resolução Ultra HD 5K em um só 
monitor ou em até três monitores 4K via USB-C1,2 

graças à tecnologia DisplayLink®.3

VISUALIZAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO

Tenha a tranquilidade de saber que sua Universal Dock está 
protegida por uma Garantia Limitada de Hardware de 1 ano.4

TRANQUILIDADE

Trabalhe melhor e com mais rapidez conectando um só 
cabo USB-C e transfira áudio, vídeo, dados e alimentação 

sem precisar de um adaptador de energia adicional.

PRODUTIVIDADE APRIMORADA

Universal e versátil. 
Rápida e simples.

DELL UNIVERSAL DOCK — D6000S



Trabalhe em velocidade máxima.

Trabalhe com mais rapidez utilizando um só cabo USB-C para vídeo, 
áudio, dados e energia. Ele elimina a necessidade de um adaptador de 
energia adicional5, mantendo seu espaço de trabalho limpo e organizado.RÁPIDO E 

CONVENIENTE

Mantenha a produtividade independentemente de seu local de trabalho. 
Tenha tranquilidade sabendo que sua Universal Dock está protegida por 
um ano de Garantia Limitada de Hardware.4

SUPORTE

Conecte-se facilmente a qualquer notebook equipado com USB-C ou USB-A 
usando a Dell Universal Dock — D6000S. Aproveite a compatibilidade 
universal com uma ampla variedade de marcas de PC e sistemas operacionais 
suportados pela tecnologia DisplayLink.3 Não importa se você está em sua 
mesa ou em um espaço de trabalho compartilhado em casa ou no escritório, 
você pode se conectar facilmente a monitores, mouse, teclado e dispositivos 
de áudio do sistema compatível de sua preferência.

SOLUÇÃO 
DE ENCAIXE 
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Conecte-se simultaneamente com até três monitores 4K1,2 ou experimente 
a resolução 5K em um só monitor graças à tecnologia DisplayLink.3VISUALIZAÇÃO DE 

ALTA RESOLUÇÃO



Recursos e especificações técnicas
DELL UNIVERSAL DOCK — D6000S

Recurso Especificações técnicas

Tipo de produto Universal Dock

Conexão com host Opção de USB-C ou USB-A

Portas de vídeo (2) DP 1.2, (1) HDMI 2.0

Número de monitores 
aceitos

Até 36

Suporte a resolução 
máxima7

5120x2880 a 60 Hz

Porta USB Type-A 4 USB-A 3.2 de 1ª geração 
(uma delas com PowerShare)

Porta USB Type-C 1 USB-C 3.2 de 1ª geração com 
PowerShare

Rede Gigabit Ethernet (RJ45)

Adaptador de  
energia CA

130 W

Perfil Power  
Delivery (PD)8

Notebook Dell/não Dell de até 65 W 
(5 V/9 V/15 V a 3 A e  
19,5 V a 3,25 A) 

Indicadores de  
LED da dock station

Branco (conectada)/âmbar 
(desconectada)

Cabo USB-C com adaptador conversível 
para USB-A (1 m)

Slot de segurança Slot Kensington

Recurso Especificações técnicas

Dimensões (L x P x A) 6,6 x 3,1 x 1,2 polegadas  
(168 x 78 x 30 mm)

Peso 380 g/0,84 lb (±20)

Requisitos do sistema PCs equipados com porta USB-A 
ou USB-C, instalação do driver do 
DisplayLink

Sistemas  
operacionais

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, 10 
(32/64 bits) ou posterior, Ubuntu 
OS 14.04.2 ou superior, Chrome 
OS do Build 58 em diante, macOS 
(suporte a driver e driver fornecido 
pela DisplayLink)

Endereço MAC Endereço MAC de passagem

Outros recursos Compatível com Dell Display Manager

Garantia Caso seja adquirida com um 
notebook da Dell, a dock station 
compartilhará a garantia do sistema.

Caso seja adquirida separadamente, 
a dock station estará protegida por 
uma Garantia Limitada de Hardware 
de um ano.4

Serviço de Troca Avançada9 (DAO/
APJ). Troca no próximo dia útil 
(EMEA)

Conteúdo da caixa Dell Universal Dock — D6000S

Cabo USB-C e adaptador USB-A 
acoplado 

Adaptador CA de 130 W

Indicador de LED

HDMI

USB-A USB-A com 
PowerShare

USB-C com 
PowerShare

DisplayPort Ethernet USB-A

Entrada de energia

Parte frontal

Parte traseira



1 Terceiro monitor 4K a 30 Hz.
2 Até duas telas 4K com conectividade USB-A.
3 Com tecnologia de compactação DisplayLink, que exige a instalação de um driver. Faça o download do DisplayLink aqui.
4 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.
5 Ao usar o conector USB-A da dock station para conectar-se ao notebook, é sempre recomendável conectar ao notebook um adaptador de energia externo. Ao usar o conector 

USB-C da dock station para conectar-se ao notebook, é recomendável conectar ao notebook um adaptador de energia externo se o notebook precisar de mais de 65 W de energia.
6 É possível conectar até três saídas de monitor simultaneamente por meio do USB-C. Máximo de 2 saídas de monitor por conexão USB 3.0 (Type-A).
7 5120x2880 (5K) a 60 Hz pode ter suporte com uma conexão dupla DP 1.2 / 3840x2160 (4K) a 60 Hz pode ter suporte com uma conexão única de cabo DP/HDMI.
8 O Power Delivery pode variar para PCs de terceiros dependendo da limitação do BIOS. USB-C Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.
9  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,  

será cobrada uma taxa. Acesse dell.com/servicecontracts.
10  Com base em uma análise interna da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria e 3 milhões de pressionamentos de teclas por ano, novembro de 2019. 

Os resultados variam conforme as condições de uso e computação.

©2021 Dell Corporation Limited. Dell e o logotipo da Dell são marcas registradas ou marcas comerciais da Dell Inc. Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste 
documento para se referir às entidades que reivindicam as marcas e os nomes ou seus produtos. DisplayLink® é marca registrada da DisplayLink Corp. na União Europeia, nos 
Estados Unidos e em outros países. A Dell isenta-se do interesse na propriedade de marcas e nomes de terceiros. A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato 
com um representante da Dell para obter mais informações. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Dell não se responsabiliza por omissões ou erros 
tipográficos ou fotográficos.

Potencialize sua produtividade. 
DELL UNIVERSAL DOCK — D6000S

Trabalhe facilmente em três 
PCs com teclado compacto 

e mouse que ajudam a manter 
a mesa organizada e a garantir 
a produtividade graças aos 36 
meses de duração da bateria.10

Leve seu trabalho a novos patamares 
com este monitor QHD de 27" 

que oferece ampla cobertura de 
cores, ComfortView Plus e rápida 

conectividade.

Colabore facilmente em qualquer lugar 
com este headset sem fio certificado 
para o Teams que traz cancelamento 
de ruído ativo e sensores inteligentes 

que ligam e desligam automaticamente 
o microfone em sua chamada.

CONJUNTO DELL UNIVERSAL 
DE TECLADO E MOUSE SEM 

FIO — KM7120W

MONITOR DELL ULTRASHARP  
27 — U2722D 

HEADSET DELL PREMIER ANC 
SEM FIO — WL7022

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-universal-dock-d6000/drivers
http://www.dell.com/warranty
http://dell.com/servicecontracts

