WYSE 5070

O thin client mais versátil,
escalável e eficiente

UMA PLATAFORMA,
FLEXIBILIDADE INIGUALÁVEL
Expanda suas capacidades com CPUs de thin clients Intel
quad-core de alto desempenho e RAM DDR4 rápida. Aproveite
a flexibilidade máxima com até 21 portas e opções de slots
oferecendo uma capacidade de expansão incrível.

IMPLEMENTE FACILMENTE
Implemente em aproximadamente um minuto e configure
automaticamente em menos de 102. Com a implementação
e o gerenciamento completos e unificados do Wyse
Management Suite, gerencie pela nuvem ou pelo data center.
1

SEGURANÇA INTEGRADA
A segurança completa começa no endpoint. Obtenha
o thin client mais seguro com o ThinOS3 exclusivo da
Dell ou escolha o Windows 10 IoT Enterprise com
recursos de segurança adicionados pela Dell.

IMAGENS EM VERDADEIRA RESOLUÇÃO 4K
Criado para usuários avançados que utilizam aplicativos de design 3D
em vários monitores 4K. Reproduza um vídeo 4K de FMV (Full Motion
Video) em 30 fps e execute aplicativos multimídia em 4K usando uma
segunda tela18, ou leve a experiência ao extremo e use até seis telas
com a placa AMD Radeon E9173 opcional.

Acelere sua estratégia de nuvem com os clients da nuvem Wyse projetados para aprimorar seus espaços de trabalho virtuais com
segurança máxima e gerenciamento unificado inteligente. Saiba mais em Delltechnologies.com/Wyse

Acessórios recomendados
WYSE 5070

NA MESA DE TRABALHO

MONITOR DELL 24 P2419H COM SUPORTE
PARA DOIS MONITORES DELL | MDS19
Otimize sua configuração de dois monitores
para melhorar a produtividade e reduzir
a desorganização de sua mesa.

MONTAGEM DO MONITOR DELL SÉRIE P E SÉRIE U
Libere completamente seu espaço de trabalho com
uma solução de montagem atrás do monitor.

MONTAGEM DO WYSE 5070 ATRÁS DO
MONITOR PARA MONITORES SÉRIE E

PROTEÇÃO PARA CABOS REMOVÍVEL
DO WYSE 5070

Permite que o Wyse 5070 seja montado
em determinados monitores Dell Série E.

Mantenha sua mesa arrumada e organizada
com a proteção para cabos, que se encaixa
confortavelmente no Wyse 5070.

TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL | KM636

HEADSET ESTÉREO DELL PRO | UC350

Com um mouse compacto e um teclado de tamanho
padrão para propiciar uma digitação precisa, este
conjunto de teclado e mouse oferece a praticidade
do desempenho sem fio e sem complicações.

Ouça cada palavra claramente em sua próxima
chamada com o headset estéreo Dell Pro,
otimizado para oferecer qualidade de chamada
como se o interlocutor estivesse na mesma sala
e certificado para o Microsoft® Skype® for Business.

Conheça a família Wyse
SOFTWARE WYSE

SISTEMAS OPERACIONAIS
Dell ThinOS

Windows 10 IoT Enterprise

Tenha tranquilidade com o ThinOS exclusivo da Dell,
o mais seguro sistema operacional de thin client3. Com
arquitetura fechada, fortalecimento do sistema para limitar
as superfícies de ataque, uma API não publicada, dados
e arquivos criptografados e um pacote exclusivo da Dell,
o ThinOS é resistente a vírus e malware. Confira a instalação,
a configuração e o gerenciamento sem esforços e aproveite
a experiência avançada para o usuário com os mais recentes
protocolos de virtualização de desktops de alto desempenho.
Para manter a produtividade dos usuários, o ThinOS é
compatível com as soluções de comunicação unificada
mais conhecidas. Pronta para se conectar rapidamente
aos ambientes Citrix®, Microsoft®, VMware® e Amazon
WorkSpaces4, esta leve base de firmware, com tamanho
aproximado de uma fotografia digital, gera sobrecarga
mínima e acelera o tempo de inicialização, garantindo
produtividade imediata aos usuários.

Combinando as otimizações de gerenciamento e a
experiência do usuário da Dell com um ecossistema
avançado do Windows, o Windows 10 IoT Enterprise
oferece produtividade imersiva para seus espaços de
trabalho digitais. Os thin clients Wyse que executam
o Windows 10 IoT Enterprise permitem um tempo
mais curto até a produtividade com o Easy Setup
do Wyse e oferecem suporte a todos os tipos de
espaços de trabalho virtuais, bem como a uma
ampla gama de aplicativos e periféricos locais do
Windows qualificados para melhorar a colaboração
e a segurança. Experimente uma proteção aprimorada
contra ameaças de segurança modernas e com
menos interrupções em seu dia de trabalho com
o software de valor agregado da Dell que oferece
proteção de filtro de gravação avançada (tecnologia
com patente pendente) e proteção contra ameaças
avançadas. Aproveite os benefícios das opções
flexíveis de gerenciamento e escolha entre o
exclusivo Wyse Management Suite da Dell, o suporte
do VMware Workspace ONE® 16, para obter uma
plataforma unificada de espaço de trabalho digital,
e o Microsoft System Center Configuration Manager,
para aproveitar o investimento existente.

WYSE MANAGEMENT SUITE
Produtividade instantânea para você assumir o controle com o Wyse Management Suite Pro na nuvem pública5. Confira a
implementação rápida e automatizada e o gerenciamento empresarial sem esforços oferecidos pelo Wyse Management Suite.
Essa eficiente solução de gerenciamento da nuvem híbrida configura, monitora e gerencia centralmente os endpoints Wyse
e se dimensiona de um a centenas de milhares de dispositivos para atender a todos os níveis de implementação.
Graças às comunicações seguras baseadas em HTTPS e à autenticação do Active Directory para a administração baseada
em funções, o Wyse Management Suite mantém os endpoints Wyse sempre atualizados, e o aplicativo móvel permite que
a TI visualize alertas críticos e notificações no painel de indicadores e envie comandos em tempo real e a qualquer momento,
tudo com um simples toque.

1 — Com base em uma análise da Dell, que mediu a implementação automatizada do Dell ThinOS usando o Wyse Management Suite, outubro de 2021.
Os resultados reais variam com a configuração do sistema, da rede e do ambiente de TI — Anúncio legal da Dell nº CLM-003541.
2 — Com base em uma análise da Dell, que mediu a implementação automatizada do Dell ThinOS usando o Wyse Management Suite, outubro de 2021.
Os resultados reais variam com a configuração do sistema, da rede e do ambiente de TI. Anúncio legal da Dell nº CLM-003540.
3 — Com base em uma análise da Dell sobre o Dell ThinOS em comparação a produtos concorrentes, setembro de 2021. Anúncio legal da Dell nº CLM-003191.
4 — Requer o ThinOS 9.1 ou superior. O PCoIP está disponível apenas com os novos dispositivos enviados com ThinOS 9.1 ou dispositivos atualizados do
ThinOS 8.6 com PCoIP.
5 — Ativação da licença obrigatória

Desenvolvido para os negócios
Soluções de software flexíveis da Dell Technologies
Flexível. Simples. Seguro.

IMPLEMENTAR

PROTEGER

GERENCIAR

DAR SUPORTE

Implemente em aproximadamente um minuto1 e configure automaticamente
em menos de 102. Com simplicidade de instalação, configuração e
gerenciamento, os thin clients Dell podem ser implementados rapidamente.
O portfólio de serviços da Dell para thin clients Wyse ajuda a simplificar
a implementação para que você possa se concentrar na inovação.

Obtenha o mais seguro sistema operacional thin client com o exclusivo
Dell ThinOS3. Com arquitetura fechada, fortalecimento do sistema para
limitar as superfícies de ataque, APIs não publicadas, dados e arquivos
criptografados e um pacote exclusivo da Dell, o ThinOS é resistente a vírus
e malware. Selecione o Windows 10 IoT Enterprise com outros recursos
de segurança da Dell para acessar com segurança espaços de trabalho
virtuais ou escolha o Dell Hybrid Client, criado sob medida para aumentar
a segurança de seus ambientes de nuvem ou VDI.

Com a implementação e o gerenciamento unificado completos do Wyse
Management Suite (WMS), você pode gerenciar pela nuvem e/ou pelo
data center e ajustar a escala facilmente de um para centenas de milhares
de dispositivos.

Deixe-nos facilitar o suporte de hardware e software. O ProSupport oferece
acesso 24x7 a especialistas em tecnologia avançada na região, que entram
em contato quando surgem problemas críticos17 para que você possa se
concentrar no trabalho estratégico que leva seus negócios adiante.

1 — Com base em uma análise da Dell, que mediu a implementação automatizada do Dell ThinOS usando o Wyse Management Suite, outubro de 2021.
Os resultados reais variam com a configuração do sistema, da rede e do ambiente de TI. Anúncio legal da Dell nº CLM-003540.
2 — Com base em uma análise da Dell, que mediu a configuração automatizada do Dell ThinOS usando o Wyse Management Suite, outubro de 2021.
Os resultados reais variam com a configuração do sistema, da rede e do ambiente de TI. Anúncio legal da Dell nº CLM-003541.
3 — Com base em uma análise da Dell sobre o Dell ThinOS em comparação a produtos concorrentes, setembro de 2021. Anúncio legal da Dell nº CLM-003191.

Recursos e especificações técnicas
WYSE 5070
Recurso
Opções de processador

Especificações técnicas dos thin clients Wyse 5070
1

Intel® Pentium Silver J5005 (quad core 1.5 GHz, pico de até 2,8 GHz)
Intel® Celeron J4105 (quad core 1,5 GHz, picos de até 2,5 GHz)

Opções de sistema
operacional

Dell ThinOS 9.1
Microsoft® Windows® 10 IoTE 2019 LTSC

Software de produtividade:

Dell Hybrid Client (opcional, requer Ubuntu® 20.04). O Dell Hybrid Client está disponível somente em determinadas configurações.
Para obter mais informações, acesse DellTechnologies.com/DellHybridClient ou entre em contato com um representante de
vendas da Dell Technologies

Suporte à infraestrutura
de SO do servidor

VMware Horizon
Citrix Virtual Apps e Desktops (antigos XenDesktop/XenApp)
Microsoft® Azure
Desktops virtuais Microsoft® Windows
Microsoft® Windows Terminal Server
Amazon WorkSpaces

Memória1,2,3

DDR4 de 4 GB (1 de 4 GB), 2.400 MHz, RAM SoDIMM
DDR4 de 8 GB (2 de 4 GB), 2.400 MHz, RAM SoDIMM
DDR4 de 8 GB (1 de 8 GB), 2.400 MHz, RAM SoDIMM
DDR4 de 16 GB (2 de 8 GB), 2.400 MHz, RAM SoDIMM (somente Windows 10 IoTE)

Armazenamento1,3

FLASH eMMC de 16 GB soldado, além de SSD opcional (somente Dell ThinOS)
Flash eMMC soldado de 32 GB (ThinOS ou Windows 10 IoTE com Celeron e 4 GB de RAM)
SSD de 32 GB (Celeron com 8 GB de RAM e todos os Pentium)
SSD de 256 GB (Windows 10 IoTE com Celeron, 8 GB de RAM e todos os Pentium)

Tela18

Wyse 5070 estendido com placa de vídeo: Até 6 monitores (4 de 3840 x 2160 a 60 Hz, 2 de 2560 x 1600 a 60 Hz)
Wyse 5070 (opção de CPU Pentium): até 3 monitores (2 de 3840 x 2160 a 60 Hz, 1 de 2560 x 1600 a 60 Hz)
Wyse 5070 (opção de CPU Celeron com 8 GB de RAM): até 2 monitores de 3840 x 2160 a 60 Hz
Wyse 5070 (opção de CPU Celeron com 4 GB de RAM): até 2 monitores de 2560 x 1600 a 60 Hz

Placa gráfica

Controlador gráfico Intel® UHD 600/605 integrado. Três buffers de estrutura independentes (Pentium; 2 no Celeron).
Compatível com DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2, OpenGL ES 3.1, Vulkan
Placa gráfica AMD Radeon 9173 PCI-E (opcional, somente chassi estendido)

Portas e slots

Chassi compacto
3 USB 2.0 (2 frontais, 1 interna)
6 USB 3.2 Type-A de 2ª geração
(1 frontal, 4 traseiras, 1 interna)
1 USB 3.2 Type-CTM de 1ª geração com Power Delivery
e DisplayPort (frontal)
2 DisplayPort™ 1.2a (Celeron)
3 DisplayPort™ 1.2a (Pentium)
1 porta VGA (opcional13, 14)
1 portal serial (2ª porta serial opcional13)
1 RJ45 de 1 Gb/s (2º RJ45 opcional13)
1 porta de rede SFP (opcional)13
1 módulo de rede wireless de antena dupla (opcional,
Wi-Fi e Bluetooth)
1 leitor de Smartcard/CAC (frontal integrado opcional)

Opções de segurança7

Slot de trava de segurança do chassi integrado (cabo vendido separadamente). Trusted Platform Module (TPM) 2.07 opcional.
Teclado com Smart Card opcional.

Software de segurança /
Gerenciamento de
segurança de sistemas

Dell Client Command Suite para gerenciamento de sistemas em banda interna
Wyse Management Suite Standard
Wyse Management Suite Pro Edition recomendado (opcional)
Gerenciamento por meio do VMware Workspace ONE® com o Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC16
Suporte para o Microsoft System Center Configuration Manager com Windows 10 loT Enterprise

Sistema de rede1,6

LAN Ethernet RJ45 Realtek® integrada em cobre de 10 Mb/100 Mb/1 Gb
Intel® WiFi 5 Wireless-AC 9560 opcional, 2x2 + antenas internas duplas Bluetooth 5.1. Wake-on-LAN

Áudio

1 entrada combinada de áudio-microfone de 3,5 mm (1 frontal, Wyse 5070 com opção de CPU Celeron)
2 x entradas combinada de áudio-microfone de 3,5 mm (1 frontal, 1 traseira, Wyse 5070 com opção de CPU Pentium e Wyse 5070
estendido)
1 saída de áudio de 3,5 mm (na parte frontal),
Alto-falantes internos para empresas

Energia

Adaptador de energia externo de 65 watts, conector cilíndrico de 7,4 mm.
Adaptador de energia externo opcional de 90 watts para USB completo, conector cilíndrico de 7,4 mm.
Adaptador de energia externo de 130 Watts (chassi estendido), conector cilíndrico de 7,4 mm.

Orientação

Wyse 5070 (chassi compacto): Vertical. Wyse 5070 estendido: vertical ou horizontal

Dimensões e peso11

Slim: 184 mm (altura) x 35,6 mm (largura) x 184 mm (profundidade), Wyse 5070 estendido: 184 mm (altura) x 66 mm (largura) x
184 mm (profundidade)
Slim: 1,2 kg (2,65 lb) — Wyse 5070 estendido: 1,36 kg (3,0 lbs) sem placa complementar

Garantia e serviço5, 9

Garantia limitada de hardware de três anos5. O Dell ProSupport™ opcional de 3 anos oferece Premium Support de técnicos
especializados, disponibilidade 24x7 e Accidental Damage Service. Opções de manutenção e suporte de 4 e 5 anos9

Chassi estendido
3 USB 2.0 (2 frontais, 1 interna)
6 USB 3.2 Type-A de 2ª geração (1 frontal, 4 traseiras, 1 interna)
1 USB 3.2 Type-CTM de 1ª geração com Power Delivery
e DisplayPort (frontal)
3 DisplayPort™ 1.2a
3 DisplayPort™ 1.2a (GPU AMD Radeon E9173 opcional com
1 padrão + 2 mini)
1 porta VGA (opcional13, 14)
2 portas seriais (uma com alimentação)
1 porta paralela
1 RJ45 de 1 Gb/s (2º RJ45 opcional13)
1 porta de rede SFP (opcional)13
1 módulo de rede wireless de antena dupla
(opcional, Wi-Fi e Bluetooth)
1 leitor de Smartcard/CAC (frontal integrado opcional)
1 slot PCI Express de meia altura

Recursos e especificações técnicas
WYSE 5070
Configuration Services

Carregamento de imagem na fábrica, personalização do BIOS, personalização de hardware, marcação de ativos e relatórios.

Padrões ambientais,
ergonômicos e
regulamentares11,12

Modelo regulamentar do Wyse 5070 N11D. Tipo regulamentar N11D001.
Wyse 5070 estendido. Modelo regulamentar N12D. Tipo regulamentar N12D001
Conformidade ambiental (selos ecológicos): Qualificação ENERGY STAR. Com certificação EPEAT. WEEE. RoHS. Compatível com
hardware FIPS 140-2 com ThinOS 9.1 ou Windows 10 IoTE. Configurações de TAA (Trade Agreements Acts) disponíveis. Sem halogênio,
exceto a fonte de alimentação externa. Consulte seu representante local ou o site www.dell.com para obter detalhes específicos.

OPÇÕES E ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PARA O THIN CLIENT WYSE 50701
Software de gerenciamento

Dell Wyse Management Suite Standard Edition — faça download agora mesmo do Wyse Management Suite, versão gratuita
Dell Wyse Management Suite Pro Edition (opcional) — versão inicial de avaliação gratuita

Monitores

Monitor Dell 19 E1916H, E1920H
Monitor Dell 20 E2016H, E2020H
Monitor Dell 22 E2216H, E2220H
Monitor Dell 23 E2318H, E2318HN
Monitor Dell 24 E2417H, E2420H, E2420HS
Monitor Dell 27 E2720H, E2720HS
Monitor Dell 22 P2217H, P2219H, P2219HC
Monitor Dell 23 P2317H, P2319H
Monitor Dell 24 P2415Q
Monitor touchscreen Dell 24 - P2418HT
Monitor Dell 24 P2417H, P2418HZm, P2419H,
P2419HC, P2421, P2421D
Monitor Dell 24 USB-C P2421DC
Monitor Dell 27 P2719H, P2719HC, P2720D
Monitor Dell 27 USB-C P2720DC
Monitor curvado Dell 34 P3418HW
Monitor Dell 43 para vários clients — P4317Q

Monitor Dell UltraSharp 24 U2415
Monitor Dell UltraSharp 24 U2419H, U2419HC, U2421
Monitor Dell UltraSharp 24 HUB USB-C U2421HE
Monitor Dell UltraSharp 25 U2518D
Monitor Dell UltraSharp 25 USB-C U2520D
Monitor Dell UltraSharp 27 U2718Q, U2719D
Monitor Dell UltraSharp 27 USB-C U2719DC
Monitor Dell UltraSharp 27 4K USB-C U2720Q
Monitor Dell UltraSharp 27 HUB USB-C U2721DE
Monitor Dell UltraSharp 32 4K USB-C U3219Q
Monitor Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor UP3221Q
Monitor Dell UltraSharp 43 4K USB-C U4320Q
Monitor curvo Dell UltraSharp 49 U4919DW

Placas gráficas15

Adaptador de DisplayPort para DVI com link único (1.920 x 1.200) da Dell
Adaptador da Dell — DisplayPort para HDMI 2.0 (4K)
Adaptador de DisplayPort para VGA da Dell

Adaptador da Dell — USB-C para DisplayPort
Adaptador da Dell — USB-C para HDMI
Adaptador USB-C da Dell para VGA

Opções de montagem

Suporte para chassi do Wyse 5070 (configuração padrão)
Suporte vertical para Wyse 5070 (chassi fino)
Montagens de parede para Wyse 5070 (slim e estendido)
Montagens do Wyse 5070 atrás do monitor para a Série E
Montagens do Wyse 5070 atrás do monitor para a Série P
Montagens do Wyse 5070 atrás do monitor para as Séries U e M

Montagem VESA dupla da Dell (fino e estendido)
Suporte articulado para um único monitor Dell MSA14
Suporte articulado para um único monitor Dell MSA20
Braço de monitor dual Dell MDA17
Braço de monitor dual Dell MDA20
Suporte para dois monitores Dell MDS19

Teclados

Teclado multimídia Dell KB216 (configuração padrão)
Teclado e mouse sem fio Dell KM636
Conjunto de teclado e mouse sem fio da Dell para
vários dispositivos KM7120W
Teclado Smart Card Dell KB813

Mouse

Mouse com fio Dell MS116 (configuração padrão)
Mouse de rolagem a laser com fio Dell 20PYS
Mouse com fio a laser da Dell MS3220
Mouse wireless Dell Premier WM527

Mouse sem fio móvel da Dell – MS3320W
Mouse sem fio móvel Dell Pro MS5120W
Mouse sem fio da Dell para vários dispositivos - MS5320W

Áudio

Headset estéreo Dell Pro UC150
Headset estéreo Dell Pro — Skype for Business UC350
Barra de som estéreo Dell AC511M

Barra de som estéreo Dell Pro AE515M (certificada para
Skype for Business)
Headset Jabra PRO 935 USB MS Lync

Impressora

Impressora colorida da Dell C2660dn

Segurança

Proteção para cabos do Wyse 5070 (chassi fino)
Proteção para cabos do Wyse 5070 estendido

Opções de rede

Transceptor SFP Base-T 1000 suplementar (RJ-45)
Módulo de transceptor Allied Telesis SPSX — SFP (mini-GBIC) — AT-SPXS-90
Transceptor Allied Telesis 10/100/1000 RJ45 SFP — cobre de 100 mm — AT-SPTX
Módulo de transceptor Allied Telesis SPFX/2 — SFP (mini-GBIC) — 100 Mb — AT-SPFX/2-00
Módulo de transceptor Allied Telesis SPFX/2 — SFP (mini-GBIC) — 100 Mb — AT-SPFX/2-90 (compatível com TAA)

Monitor Dell Medical Review 24 MR2416

Trava Kensington ClickSafe com chave para notebooks K64637WW
Trava Kensington MicroSaver com chave para notebooks K64068

RECURSOS DE SOFTWARE DO THIN CLIENT WYSE 5070
OPÇÃO DE SISTEMA
OPERACIONAL

Dell ThinOS 9.1

Windows 10 IoTE

MICROSOFT

Microsoft WVD

RDP 10

Aplicativo Citrix Workspace com RTME

Aplicativo Citrix WorkSpace com RTME

Horizon 2106 (RDP, Blast e PCoIP)

Horizon 5.x (RDP, Blast e PCoIP)

CITRIX
VMWARE
Navegador local
Certificações

NA

Internet Explorer 11

Citrix Endpoint Premium

Citrix Endpoint Premium

Com certificação VMware

Com certificação VMware

Thin clients Dell projetados para
cada forma de trabalho
Os thin clients Dell atendem às necessidades dos setores regulamentados para garantir maior segurança e maior
capacidade de gerenciamento.

ÁREA DA SAÚDE
Os profissionais da área de saúde precisam acessar com segurança
seus aplicativos e os prontuários dos pacientes, independentemente da
localização ou da estação disponível. O thin client Wyse 5070 permite
que você se concentre em seus pacientes com segurança avançada,
administração mais simples e melhor desempenho.

VAREJO
O setor de TI de varejo precisa estar atento aos planos de expansão,
à portabilidade, à segurança de dados, ao gerenciamento e à durabilidade
dos sistemas, o que torna a Cloud Client Computing uma opção natural
para o setor.
O Wyse 5070 é seguro e fácil de implementar e gerenciar para que seja
possível aprimorar a experiência do cliente ao comprar. Várias opções de
porta criam uma maneira fácil e centralizada de conectar todos os seus
dispositivos.

SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS
Os sistemas de TI governamentais têm um conjunto exclusivo de
desafios, mas o que está em primeiro plano são os rigorosos requisitos
de segurança e de conformidade. O thin client Wyse 5070 oferece às
agências governamentais, locais, regionais e federais uma plataforma
segura, permitindo que a equipe de TI atenda aos rigorosos mandatos
governamentais para acessar informações altamente confidenciais.
Os funcionários podem acessar o ambiente de nuvem com segurança,
enquanto os dados são protegidos do data center até a borda.

SERVIÇOS FINANCEIROS
As necessidades técnicas dos serviços financeiros são complexas.
Eles precisam se adequar aos negócios e cumprir políticas. A precisão,
a integridade e a velocidade de acesso aos dados são essenciais.
As falhas de sistemas ou atrasos podem prejudicar a reputação
de uma empresa ou resultar em sanções.
O Wyse 5070 é um endpoint confiável e gerenciável, capaz de
manter os dados da sua empresa com o mínimo de risco. Garanta
uma experiência positiva do funcionário com suporte para até
seis monitores a fim de visualizar mais informações na tela sem
minimizar ou fechar aplicativos.

Portas e slots
WYSE 5070

Portas e slots - Wyse 5070 - chassi compacto (opções de CPU Celeron e Pentium)

Portas e slots — Wyse 5070 com chassi estendido

WYSE 5070

O thin client mais versátil,
escalável e eficiente.

1.As ofertas podem variar de acordo com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. Para obter todos os detalhes, consulte o Guia técnico
publicado em www.dell.com.
2. É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para comportar a memória do sistema de 4 GB ou mais.
3. GB significa 1 bilhão de bytes e TB equivale a 1 trilhão de bytes; uma parte significativa da memória de sistema pode ser usada para oferecer suporte a placas gráficas,
dependendo do tamanho da memória de sistema e de outros fatores
4. 1 GB equivale a 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.
5. Garantia limitada de hardware: 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 www.dell.com/warranty
6. Módulo e antena sem fio disponíveis apenas no momento da compra do sistema.
7. O TPM está disponível em algumas regiões.
8. Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte a data sheet ambiental e regulamentar da Dell, encontrada na seção Manuais das informações de suporte
a produtos, em www.dell.com/support/home/us/en/19.
9. Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions.
10. Os pesos variam com a configuração e as condições de fabricação.
11. Consulte www.epeat.net para conhecer a participação e a classificação de registros em países específicos.
12. Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte a data sheet de padrões ambientais e regulamentares da Dell, encontrada na seção Manuais das informações
de suporte a produtos, em http://www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. As limitações de configuração a seguir se aplicam à porta opcional do painel traseiro. As portas Wi-Fi, SFP e a 2ª porta RJ45 são mutuamente exclusivas devido às restrições
nos recursos de IV da rede. SFP, 2ª RJ-45, conector VGA e 2ª porta serial são mutuamente exclusivos no chassi fino devido às restrições físicas da porta individual opcional.
SFP, 2ª RJ-45 e conector VGA são mutuamente exclusivos no chassi estendido.10
14. A opção de VGA não inclui um buffer adicional e não aumenta o número de telas com suporte.
15. Entre em contato com seu recurso de vendas da Dell para obter uma lista completa dos adaptadores de cabo.
16. O VMware Workspace ONE disponibilizado pela VMware pode gerenciar os thin clients Wyse com Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC.
17. O SupportAssist não está disponível em produtos baseados em Chrome, Linux, Windows 10S, Windows RT, Windows 10 CMIT Government Edition, Android ou Ubuntu. O SupportAssist
detecta de maneira automática e alerta a Dell proativamente quando há: problemas com o sistema operacional, upgrades de software, atualizações e patches de driver, malware, arquivos
infectados por vírus, falhas de discos rígidos, baterias, memória, cabos internos, sensores térmicos, dissipadores de calor, ventiladores, unidades de estado sólido e placas de vídeo.
18. O número máximo de monitores e a resolução máxima em uma sessão variam com as configurações e os tipos de agente, o protocolo e a máquina virtual do parceiro.
Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos
proprietários. Intel e o logotipo da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft
Corporation nos EUA e/ou em outros países.

