
DESCUBRA O SISTEMA 
IDEAL PARA VOCÊ.

DESEMPENHO 
PERSONALIZADO PARA 
O TRABALHO HÍBRIDO.

 UM SISTEMA ÚNICO  
ASSIM COMO VOCÊ.

RECURSOS INTELIGENTES FEITOS 
PARA O TRABALHO HÍBRIDO.

D I S P O N I B I L I DA D E  D O P C 6

ExpressConnect2

Intelligent Privacy1

ExpressCharge4

Conexão simultânea com  

diversas redes3 

Usa até duas redes (com e sem fio) 

ao mesmo tempo para acelerar  

o download de dados e vídeos. 

······

Gerenciamento da largura de banda

Sempre prioriza os apps de 

conferência, em qualquer lugar  

onde você esteja trabalhando.

······

Troca automática da rede

Recomenda a mudança para uma 

rede mais forte quando disponível.

A detecção de olhares curiosos 

permite personalizar ou ativar  

o Safe Screen quando um intruso  

é identificado. 

······

O Look Away Detect escurece 

a tela do PC com base no 

comportamento do usuário. 

······

O ExpressSign-In detecta sua 

presença, liga o sistema e bloqueia  

o PC quando você se afasta.

Melhora o desempenho da bateria 

Carregamento de até 80% em 

uma hora e até 35% da duração da 

bateria em apenas 20 minutos com  

o ExpressCharge Boost.

Sem tempo de ociosidade

Até 80% da bateria em uma hora ou  

use o ExpressCharge Boost e ganhe 

35% da duração da bateria em apenas 

20 minutos.5

Melhora a experiência  

com som e áudio.

Conectividade melhor garante menos 

interrupções nas chamadas em conferência.

O pacote mais abrangente de recursos 

do Intelligent Privacy no mundo.*

mais transferênci 
as de dados.**

menos buffering.**

mais rapidez no 
processamento  
de dados e 
aplicativos.**

mais qualidade  
de vídeo.**

20%

3 vezes

30%

8 vezes

de carga em cerca 
de 20 minutos.

em 60 minutos.

A bateria vai  
de 0% a35% 80% 

Intelligent Audio

Eliminação inteligente de ruídos  

Reduz automaticamente o ruído de fundo 

com a tecnologia de cancelamento de 

ruído neural.

······

Microfone de proximidade dá um tom 

mais nítido e vívido à voz e é ideal para 

videoconferências e podcasts. 

······

Redução de distorção analisa o conteúdo 

de áudio em tempo real e aumenta o 

volume de saída sem microfonia.

ExpressResponse

Depois de aprender os aplicativos 

selecionados, o ExpressResponse 

melhora o desempenho e prioriza  

a tarefa a ser realizada.

A Dell Technologies tem o sistema equipado com o Dell Optimizer 

perfeito para ajudar você a alcançar a produtividade máxima.

† Não se aplica a workstations em torre ou rack. Para ver a disponibilidade por produto, clique aqui.

Tenha um nível superior de desempenho personalizado do PC 

com o Dell Optimizer, um software de otimização com base na IA 

integrada que aprende e responde à maneira como você trabalha.

Prepare-se para o que vem pela frente com a mais recente versão do Dell Optimizer, 

que permite se conectar, colaborar e trabalhar em qualquer lugar.

O Dell Optimizer se adapta à sua rotina para 

garantir conectividade, áudio e desempenho 

melhores nos PCs empresariais mais inteligentes*.

* Com base em uma análise interna da Dell sobre aplicativos e software concorrentes em relação ao desempenho do PC, setembro de 2021. O Intelligent Privacy está 
disponível em determinados dispositivos e sistemas Dell. 
** O ExpressCharge™ deve estar ativado no software Dell Power Manager. Para o recurso ExpressCharge™ funcionar, o sistema deve estar desligado ou em modo de 
hibernação. Depois que a recarga alcançar a capacidade estipulada, o carregamento voltará à velocidade normal. Recomendável para uso com o adaptador de energia 
fornecido pela Dell. O tempo de carregamento pode variar. 
1 O Intelligent Privacy está disponível em determinados dispositivos e sistemas Dell. 
2 O ExpressConnect está disponível no software Dell Optimizer versão 2.0 e posteriores. Faça download do mais recente em https://www.dell.com/support/home.
3 A conexão simultânea a diversas redes (ou o agrupamento baseado em conexão) é um recurso novo de conectividade do ExpressConnect. Os dados e o tráfego de 
vídeo são enviados e recebidos simultaneamente por meio de duas ou mais conexões com fio ou sem fio. Com base em uma análise interna da Dell, de setembro de 
2021. O ExpressConnect está disponível no software Dell Optimizer versão 2.0 e posteriores. Faça download do mais recente em https://www.dell.com/support/home. 
4 Disponível somente em dispositivos móveis. No software Dell Power Manager, o uso do ExpressCharge™ pode recarregar a bateria do sistema de 0% 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. 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 temperatura da bateria entre 16 °C e 45 °C. Com o modo ExpressCharge™ ativado, a bateria do sistema pode continuar recarregando até 80% em uma 
hora. 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 O ExpressCharge™ precisa estar ativado no software Dell Power Manager. Para o recurso ExpressCharge™ funcionar, o sistema deve estar desligado ou em modo de 
hibernação. Depois que a recarga alcançar a capacidade estipulada, o carregamento voltará à velocidade normal. Recomendável para uso com o adaptador de energia 
fornecido pela Dell. O tempo de carregamento pode variar. 
6 Os recursos e a funcionalidade do Dell Optimizer diferem por dispositivo. O Dell Optimizer não está disponível no Latitude Chromebook Enterprise. 

Copyright © 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. 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.
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Para os usuários avançados, o Dell Optimizer conta com o 

ExpressResponse, que melhora o desempenho de aplicativos 

com alto uso de armazenamento. Se você usa uma workstation 

Precision, também tem o recurso exclusivo de lógica analítica para 

ver insights que ajudam a criar um desempenho personalizado.

Analisa e melhora 

o desempenho dos 

aplicativos.

Cria relatórios sobre carga 

de trabalho, bem como 

desempenho e diagnóstico 

do sistema.

PODER PARA OS CRIADORES.
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DELL 
OPTIMIZER

Saiba mais ›

Nós o fizemos inteligente. Você faz dele
o que quiser.


