
DESIGN COMPACTO
O formato ultrapequeno e várias opções de montagem, como 

atrás do monitor ou sob a mesa, o tornam ideal para espaços de 
trabalho pequenos que precisam de desempenho e confiabilidade 
oferecidos por uma workstation. Os recursos opcionais de Wi-Fi 
e uma variedade de portas acessíveis mantêm você conectado 
a tudo que precisa, enquanto as proteções para cabos e contra 

poeira o tornam excelente para a computação de borda.

As workstations Precision contam com o Dell Optimizer for Precision, 
que usa software de inteligência artificial para saber como você trabalha 

e se adapta a seu estilo para criar uma experiência mais inteligente e 
pessoal. O resultado? Mais capacidade de resposta do sistema, melhor 
desempenho dos aplicativos, otimização do armazenamento e do áudio 

e conectividade de rede mais confiável.* Tudo isso a partir de um só 
console que você gerencia usando o WorkspaceOne ou o Microsoft 

SCCM — o que permite à equipe de TI implementar, configurar, 
atualizar e monitorar o Optimizer remotamente.

DESEMPENHO INTELIGENTE

Certificação de fornecedor de software independente (ISV) para 
garantir o funcionamento uniforme dos aplicativos de alto 

desempenho que você usa todos os dias. Além disso, com os 
processadores Intel® Xeon®, você pode obter a memória ECC 

(Error Correcting Code, código de correção de erros), que identifica 
e corrige erros de bit único da memória. Nossa exclusiva Reliable 

Memory Pro trabalha com a memória ECC para identificar e mapear 
os setores danificados da memória, além de emitir alertas quando a 

memória atinge um nível crítico e precisa ser substituída – oferecendo 
camadas de proteção contra erros relacionados à memória.

CONFIABILIDADE ESSENCIAL

Execute facilmente todas as tarefas mais complexas com os 
processadores Intel® Core™ ou Xeon® de 10ª geração e maiores 

velocidades de memória de até 2.933 MHz, capacidade até 
64 GB. Execute aplicativos em altas velocidades com a placa 

gráfica profissional NVIDIA Quadro® RTX 3000, uma plataforma 
exclusiva NVIDIA para o 3240 Compact. O armazenamento 

escalável com opções de SSD PCIe NVMe, até 4 TB, oferece 
muito espaço para seus projetos.

TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A menor workstation com otimização 
baseada em inteligência artificial.*

PRECISION 3240 COMPACT



Acessórios recomendados
PRECISION 3240 COMPACT

A montagem do suporte do monitor permite 
que o Precision 3240 Compact seja fixado 
com firmeza atrás de todos os suportes 

e monitores, como mostrado acima (montado 
na parte traseira do monitor P2720DC).

MONTAGEM DO SUPORTE  
DO MONITOR DELL PRO 1/1.5

Melhore a organização da mesa com 
esta montagem ajustável que abriga com 
segurança o adaptador CA conforme as 

necessidades do usuário.

MONTAGEM DA CAPA  
DO ADAPTADOR CA DA DELL

Projetado para funcionar perfeitamente em 
três dispositivos, este conjunto compacto de 

teclado e mouse mantém sua mesa organizada 
e permite que você continue produtivo com até 

36 meses** de duração da bateria. 

TECLADO E MOUSE SEM FIO  
DELL PREMIER | KM7120W

Acomode o Precision 3240 Compact  
e o monitor com segurança usando um  
braço de monitor único ou duplo em sua  

mesa com esta montagem.

MONTAGEM VESA DUPLA  
DO PRECISION COMPACT

Veja detalhes sutis e cores fiéis nesse 
monitor QHD de 27” com design fino 
inovador e elegante e conectividade 

via USB-C.

MONITOR DELL ULTRASHARP 27 
USB-C | U2719DC

Acomode o Precision 3240 Compact embaixo 
da mesa de forma segura com esta montagem 

sem perder o acesso fácil às portas do Precision. 
Ou monte-o com segurança na parede para 

proporcionar mais flexibilidade.

MONTAGEM VESA  
DO PRECISION COMPACT



Recurso Especificação técnica

Número do 
modelo

Precision 3240 Compact

Opções  
de processador1

Intel® Core™ i3-10300 (4 núcleos, cache de 8 MB,  
base de 3,7 GHz, até 4,4 GHz)

Intel® Core™ i5-10500 (6 núcleos, cache de 12 MB,  
base de 3,1 GHz, até 4,5 GHz)

Intel® Core™ i5-10600 (6 núcleos, cache de 12 MB,  
base de 3,3 GHz, até 4,8 GHz)

Intel® Core™ i7-10700 (8 núcleos, cache de 16 MB,  
base de 2,9 GHz, até 4,8 GHz)

Intel® Core™ i9-10900 (10 núcleos, cache de 20 MB,  
base de 2,8 GHz, até 5,2 GHz)

Intel® Xeon W-1250 (6 núcleos, cache de 12 MB,  
base de 3,3 GHz, até 4,7 GHz)

Intel® Xeon W-1270 (8 núcleos, cache de 16 MB,  
base de 3,4 GHz, até 5,0 GHz)

Intel® Xeon W-1290 (10 núcleos, cache de 20 MB,  
base de 3,2 GHz, até 5,2 GHz)

Opções de 
sistema 
operacional2

Windows® 10 Professional (64 bits)
Windows® 10 Pro for Workstations
Windows® 10 Home (64 bits)
Windows® 10 Pro (64 bits) National Academic 
Windows® 10 IoT Enterprise 2019, LTSC
Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 (em breve)
Ubuntu Linux 18.04.03 LTS (64 bits)

Chipset Chipset Intel® W480

Opções de 
memória3

2 slots SoDIMM, até 64 GB de memória DDR4 ECC 
e não ECC a 2.933 MHz

Opções de placa 
gráfica3

Uma placa gráfica PCI Express® x16 Ger. 3 de 
até 75 W

Placas de tecnologia básica 3D:
NVIDIA® Quadro P400
NVIDIA® Quadro P620
NVIDIA® Quadro P1000
NVIDIA® Quadro RTX 3000 (em breve)

Placas 2D profissionais:
Intel® UHD Graphics 630 (i3, i5, i7 e i9)
Intel® UHD Graphics P630 (Xeon)

Opções de 
armazenamento4

Suporte para até (2) SSD PCIe M.1 no slot da  
placa-mãe e até (1) unidade SATA de 2,5”

Suporte para até (1) SSD PCIe adicional na unidade 
Dell Precision Ultra-Speed (x4) com refrigeração ativa

Disco rígido SATA de 2,5”, 5.400 RPM com 500 GB

Disco rígido SATA de 2,5”, 7.200 RPM com 500 GB

Disco rígido SATA de 2,5”, 5.400 RPM com 1 TB

Disco rígido SATA de 2,5”, 7.200 RPM com 1 TB

Disco rígido SATA de 2,5”., 5.400 RPM com 2 TB

Disco rígido SATA de 2,5”, 7.200 RPM com 500 GB, 
criptografia automática, Opal 2.0, FIPS

Recurso Especificação técnica

Opções de 
armazenamento4 

(continuação)

SSD M.2 256 GB PCIe NVMe Classe 40

SSD M.2 512 GB PCIe NVMe Classe 40

SSD M.2 1 TB PCIe NVMe Classe 40

SSD M.2 2 TB PCIe NVMe Classe 40

SSD M.2 512 GB PCIe NVMe Classe 50

SSD M.2 1 TB PCIe NVMe Classe 50

SSD M.2 256 GB PCIe NVMe Classe 40 com 
criptografia automática

SSD M.2 512 GB PCIe NVMe Classe 40 com 
criptografia automática

SSD M.2 1 TB PCIe NVMe Classe 40 com 
criptografia automática

Controlador de 
armazenamento

Integrado: controlador de armazenamento Intel 
Rapid 12.0 com suporte a SATA de 6 Gbit/s e RAID 
0/1 baseado em host

Comunicações Integrado: Conexão Ethernet Intel I219-LM de 
10/100/1000

Opcional: Placa NIC PCIe Intel 1 Gbit

Adaptador de NIC Aquantia® AQtion™ AQN-108 de 
5/2,5 GbE 

Opcional: suporte à conexão sem fio/Bluetooth  
com vPro

Controlador de 
áudio

Codec de áudio integrado de alta definição Realtek 
ALC3246 (2 canais)

Alto-falantes Alto-falante interno; sistemas de alto-falante estéreo 
Dell 2.0 opcionais disponíveis e Dell Professional 
Soundbar AE515M para painéis de vídeo 
selecionados

Placas adicionais Placa PCIe Thunderbolt 3

Suporte para até (1) SSD PCIe adicional na unidade 
Dell Precision Ultra-Speed (x8) com refrigeração ativa 

Placa PCIe de porta serial

Placa PCIe de porta paralela 

Placa PCIe USB 3.1 Ger. 2 Type-C®

Portas de E/S Parte frontal
1 –  USB 3.2 Ger. 2 Type-A (10 Gbit/s) com 

PowerShare 
1 – USB 3.2 Ger. 2 Type-C (10 Gbit/s) 
1 – Tomada de áudio universal 
1 – Entrada/Saída de áudio

Interno
1 – SATA de 6 Gbit/s

Parte traseira
1 USB 3.2 Type-A de 1ª geração
1 – Porta USB 3.2 Ger. 1 Type-A com SmartPower 
2 – USB 3.2 Ger. 2 Type-A (10 Gbit/s)
2 – DisplayPort® 1.4 
1 –  Porta opcional (VGA, HDMI 2.0, DisplayPort ++ 

1.4, USB Type-C com DP 1.4 – modo alternativo) 
1 — conector de rede RJ45 
1 – Porta do adaptador CA 
2 –  Conectores SMA de antena externos integrados 

(opcionais)

Recursos e especificações técnicas
PRECISION 3240 COMPACT



Recurso Especificação técnica

Chassi A x L x P: 18,81 cm x 7,0 cm x 17,87 cm  
(7,4” x 2,76” x 7,03”), Peso mínimo: 1,71 kg (3,77 lb) 

Compartimentos: (1) Compartimento interno de 2,5” 
– suporte para (1) unidade de 2,5”

Slots: (1) PCIe x8 Ger. 3, altura até a metade;  
(1) M.2 (22 x 80 mm); (1) M.2 (22 x 30 mm)

Fonte de alimentação: Adaptador CA de 7,4 mm 
180 W (externo) Adaptador CA de 240 W 7,4 mm 
(externo)

Opções de 
segurança6

Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Dell Data 
Guardian, Dell Endpoint Security Suite Enterprise, 
Dell HW Crypto Accelerator, Microsoft Windows 
Bitlocker, limpeza de dados do disco rígido local via 
BIOS (“Secure Erase”), criptografia – disco rígido 
SED (Opal, FIPS), suporte a slot de segurança 
do chassi, interruptor de invasão para chassi, 
D-Pedigree (funcionalidade segura da cadeia 
de suprimentos), senha para configuração/BIOS, 
teclados com smart card opcional, leitor de smart 
card opcional, Intel® Trusted Execution Technology, 
Dell Secure Works, suporte opcional a BIOS 
Computrace, extensões do Intel Software Guard

Gerenciamento 
de sistemas7

Dell Client Command Suite, via vPro (em breve)

Conformidade 
regulamentar  
e Ambiental

Configurações ENERGY STAR®

Registrado como EPEAT® Gold (consulte epeat.net 
para obter a classificação ou o status de registro 
por país)

CECP China

Marca GS

Para ver a lista completa de declarações 
e certificações, consulte a home page de 
conformidade e regulamentação  
da Dell em dell.com/regulatory_compliance

Serviços de 
suporte e 
garantia8

Três anos de Garantia limitada de hardware e três 
anos de Serviço no local no próximo dia útil após 
diagnóstico remoto

Opcional: o Dell ProSupport foi desenvolvido para 
atender rapidamente às necessidades da sua 
empresa, proteger seus investimentos e dados 
confidenciais e oferecer serviços de suporte 
proativo avançado, ajudando a reduzir os riscos 
e a complexidade no ambiente de TI.

Recursos e especificações técnicas
PRECISION 3240 COMPACT

https://epeat.net/
http://dell.com/regulatory_compliance


Desenvolvido para os negócios

Experimente uma nova maneira de trabalhar com o Dell Technologies  
Unified Workspace, que oferece inteligência integrada 

e modernização incorporada.

O Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE oferece recursos 
integrados que proporcionam uma experiência de gerenciamento unificado de 
endpoint para a TI, permitindo gerenciar firmware, SO e aplicativos em um só 
console e, ao mesmo tempo, criar experiências perfeitas para os usuários finais.

O ProDeploy no Unified Workspace permite que a TI se afaste da tradicional 
implementação manual e com alta intervenção para, em vez disso, enviar 
dispositivos pré-configurados com as definições e os aplicativos da empresa 
– da fábrica da Dell diretamente para os usuários finais, que podem começar 
a usá-los já no primeiro dia.

O ProSupport soluciona problemas de hardware até 11 vezes mais rápido do 
que os concorrentes. O ProSupport para PCs dá acesso 24x7 aos engenheiros 
do ProSupport da região que contatam a TI quando surgem problemas críticos,9 
para você poder se concentrar no que vem depois, e não no que já aconteceu. 
O ProSupport Plus ajuda a TI a se manter um passo à frente e praticamente 
eliminar o tempo de inatividade não planejado devido a problemas de hardware. 
Você obtém todos os recursos do ProSupport, bem como alertas orientados 
por inteligência artificial para evitar falhas e solicitar reparos de acidentes.10

Os confiáveis dispositivos da Dell oferecem a base para o ambiente de uma 
força de trabalho moderna com proteção invisível e contínua para garantir 
experiências mais rápidas e inteligentes. Os usuários finais continuam 
produtivos, e a TI continua confiante com as soluções modernas de 
segurança para os confiáveis dispositivos Dell.

Sabemos que ter o dispositivo certo é apenas o começo de um ótimo dia de trabalho. Os funcionários precisam 
de experiências inteligentes, ágeis e intuitivas, que permitam trabalhar de modo produtivo e sem interrupções. 
De acordo com pesquisas, 1 a cada 4 usuários questionaria seu trabalho e a própria empresa se ele tivesse uma 

experiência negativa com a tecnologia. O Dell Technologies Unified Workspace está transformando a experiência 
dos funcionários e garantindo que a TI tenha soluções proativas, preditivas e automatizadas para cumprir 

a promessa de uma rotina de trabalho moderna, simplificando a habilidade de implementar, proteger,  
gerenciar e dar suporte ao ambiente

GERENCIAR

PROTEGER

IMPLEMENTAR

SUPORTE



Crie sem limites
PRECISION 3240 COMPACT

* Com base em uma análise competitiva de 13 de maio de 2020, comparando com HP Mini e Lenovo Tiny. O Precision 3240 Compact usa o Dell Optimizer for Precision, que usa 
a inteligência artificial para otimizar a workstation. A HP e a Lenovo não têm esse recurso. 

** Com base em uma análise interna da Dell dos cálculos do modelo de uso da duração da bateria e 3 milhões de toques no teclado por ano, novembro de 2019. Os resultados 
variam conforme as condições de uso e computação.

Algumas opções estão disponíveis somente em determinadas regiões; a certificação ISV aplica-se a certas configurações:
1 Modo Intel Turbo Boost disponível somente nos processadores Xeon, Core i7 e Core i5. Intel HD Graphics integrada disponível somente com alguns processadores.
2 É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para comportar a memória do sistema de 4 GB ou mais.
3 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.
4 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 do sistema e de outros fatores.
5 Esta workstation tem certificação ENERGY STAR®. Para obter mais informações, acesse https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Displays/

xsyb-v8gs/data
6 Computrace não é uma oferta da Dell. Determinadas condições se aplicam. Para obter detalhes completos, consulte os termos e condições em www.absolute.com/en/about/

legal/agreements.
7 Opções de gerenciamento de sistemas: Tecnologia Intel® vPro: completamente ativada no ponto de aquisição; a opção de gerenciamento de sistemas vPro requer processadores 

vPro. Inclui suporte a Intel Advanced Management Technology (AMT) 14.x. Intel® Standard Manageability: totalmente ativada no ponto de venda, a opção Intel Standard 
Management é um subconjunto dos recursos da AMT. A ISM não pode receber upgrade para a tecnologia vPro após a venda. Sem gerenciamento de sistemas fora da banda: 
essa opção remove inteiramente os recursos de gerenciamento dos sistemas fora de banda (OOB) da Intel. O sistema ainda pode oferecer suporte ao gerenciamento em banda. 
O suporte ao gerenciamento OOB por meio da AMT não pode ser atualizado após a venda.

8 A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam de acordo com a região. Para obter mais informações, acesse Dell.com/servicecontracts/global. 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; Serviço no local após 
diagnóstico remoto: o diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema pelo técnico on-line/por telefone; pode envolver o acesso do cliente à parte interna do sistema 
e várias ou prolongadas sessões. Se o problema tiver a cobertura da Garantia limitada de hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, será providenciado 
o envio de um técnico e/ou da peça, normalmente, em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade varia. Outras condições se aplicam.

9 Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Gaste menos tempo e esforço solucionando problemas de falhas do hardware de laptops”, abril de 2018. 
Testes encomendados pela Dell e conduzidos nos Estados Unidos. Os resultados reais variam. Relatório completo: http://facts.pt/L52XKM

10 Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they 
cause downtime”, abril de 2019. Testes encomendados pela Dell e conduzidos nos Estados Unidos. Os resultados reais variam. Relatório completo: http://facts.pt/0xvze8. 
Os problemas de hardware detectados pelo SupportAssist incluem discos rígidos, unidades de estado sólido, baterias e ventiladores.

© 2020 Dell Inc. Todos os direitos reservados.
Nem todos os recursos do Dell Optimizer for Precision estão disponíveis em todas as workstations Dell Precision. Alguns recursos poderão estar disponíveis aos clientes 
após a versão inicial. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 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. USB-C Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.

https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Displays/xsyb-v8gs/data
https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Displays/xsyb-v8gs/data
http://www.absolute.com/en/about/legal/agreements
http://www.absolute.com/en/about/legal/agreements
http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/warranty
http://www.dell.com/warranty
http://facts.pt/L52XKM
http://facts.pt/0xvze8

