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que combinam
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flexibilidade
orçamental
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Sua produtividade é
nossa prioridade
Estar fora do escritório não deve diminuir o
ritmo de trabalho em Dell Technologies estamos
a sua disposição com soluções que mantêm a
sua eficácia onde quer que trabalhe.
Alcança todos os seus objectivos de
desempenho com a nossa ampla portfólio de
soluções tecnológicas

Dispositivos inteligentes
em ação.
Personalize a experiência
do usuário com os PCs mais
inteligentes do mundo
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Experiencie inovação
como nunca antes.

Intelligent Audio. O Intelligent Audio aprimora a
qualidade de áudio e reduz os ruídos de fundo para
que você possa ouvir e ser ouvido, criando uma
experiência de conferência melhor para todos.

Conheça a família de notebooks e 2 em 1 Latitude com IA integrada1.
Performance surpreendente com processadores Intel® Core™ i7 de 11ª geração.

ExpressResponse. Com a tecnologia Intel®
Adaptix™, você pode priorizar os aplicativos
que mais usa para que abram mais rápido
e tenham o melhor desempenho.

Latitude 5320. Graças ao design escalável e ao
desempenho avançado, este notebook de 13" compacto
e elegante permite que você trabalhe com ainda mais
eficiência. Disponível em notebook ou 2 em 1.

B

A
Mouse sem fio
e Bluetooth Dell – MS3320W

2 em 1 Latitude 7320. Este 2 em 1 de 13" é repleto
de recursos de segurança e desempenho, incluindo
o Dell Optimizer, orientado por IA, agora por um
preço mais acessível.

A. Latitude 3420. O menor notebook de 14" do mundo conta com uma webcam
inovadora para videoconferências perfeitas e de alta qualidade, os processadores
Intel® mais recentes e o Dell Optimizer.
B. Latitude 5420. Este notebook escalável de 14" inclui uma tela mais brilhante com
o ComfortView Plus* e maior duração da bateria, além de ativação e travamento do
sistema sem toque com o ExpressSign-in.*
Headset Dell Pro
Stereo - WH3022
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Acesse DellTechnologies.com/Latitude

Latitude 7420. Este notebook de 14" foi desenvolvido
de maneira inteligente para oferecer flexibilidade e alto
desempenho com o novo Dell Optimizer, orientado por
IA. Disponível em notebook ou 2 em 1.
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Construindo dispositivos sustentáveis
para um mundo melhor
Ao aumentar significativamente a utilização de materiais renováveis e reciclados, a
Dell Technologies oferece dispositivos inovadores que impulsionam mudança.
Explore nossas iniciativas de sustentabilidade em Dell Technologies.
DellTechnologies.com/Sustainable-Devices

Inovação tornada real

Fazendo um grande impacto com
bioplástico

O nosso compromisso com
práticas sustentáveis e éticas

85% das embalagens são feitas de materiais
reciclados ou reutilizáveis

O novo Precision 3650 e a série latitude 5000 são os
primeiros PCs feitos com bioplásticos de árvores

Dell Technologies figura como uma das empresas
mais éticas a nível mundial de acordo com o
Ethisphere Institute

Milhões de quilos de materiais plásticos
reciclados todos os anos

Poupar energia suficiente para alimentar
5564 casas num ano

Classificada como #1 em todas as indústrias pela
IPE Supply Management Green Corporate

Os nossos dispositivos incluem até 65% de
materiais reciclados

Poupar água suficiente para encher
226 piscinas olímpicas

Ganhador, prémio de aliança empresarial
responsável "Compass to leadership"

Desktops empresariais premium criados
para garantir o desempenho máximo
em um design compacto e elegante.

A coisa mais linda
que você já viu.
Aprimore seu olhar. O novo
monitor curvado Dell UltraSharp
de 34" com hub USB-C oferece
uma solução all-in-one modular
ideal para trabalho remoto.

Alocado no suporte, o OptiPlex Ultra é a menor solução de desktop do
planeta com desempenho completo.1 Sem ocupar espaço, essa experiência
all-in-one pode ser combinada com uma variedade de monitores e se
encaixa em qualquer espaço de trabalho.

B

A

A. OptiPlex 3090 Micro. Desktop empresarial essencial
em formato micro que oferece segurança e desempenho
confiáveis. Com processadores Intel® de 10ª geração.
B. OptiPlex 3090 em formato pequeno. Desktop
empresarial essencial em formato pequeno que oferece
a melhor segurança e capacidade de gerenciamento
da categoria. Com processadores Intel® de 10ª geração.

C

D

E

Trabalhe mais rápido com
o Dell Optimizer, orientado por
IA e os recursos inteligentes,
como o ExpressResponse, que
ajusta os níveis de desempenho
de maneira intuitiva quando
e onde você mais precisar.

C. OptiPlex 5090 em formato pequeno. Veja por
que não existem limites. O OptiPlex em formato pequeno
com processador Intel® Core i7 de 11ª geração é ideal
para modernizar seu espaço de trabalho.
D. OptiPlex 7090 em formato pequeno. Desktop
empresarial inteligente em formato pequeno que oferece
o máximo em capacidade de expansão e desempenho.
Com processadores Intel® de 10ª e 11ª gerações.
E. OptiPlex 7090 Micro. Desktop inteligente e
premium de formato micro que oferece produtividade
e desempenho imersivos. Com processadores Intel® de
10ª e 11ª gerações.

4

F. OptiPlex 7090 Ultra. Vá além.
O OptiPlex Ultra com processador
Intel® Core™ i7 de 11ª geração pode
ser personalizado para se ajustar ao
seu ambiente.

D

Acesse DellTechnologies.com/OptiPlex
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Tão potente quanto
inteligente.

Dell Optimizer para Precision.
Dell Optimizer para Precision é uma ferramenta
automatizada incluída em cada workstation Precision,
sem custo adicional. Melhora a confiabilidade do
sistema com atualizações automatizadas a partir de
uma localização conveniente, bem como oferece
drivers certificados para placas gráficas e plug-ins de
valor agregado para armazenamento e GPU. Também
proporciona relatórios de utilização do sistema para
garantir que você tenha os recursos necessários.

B

A família Precision, com modelos ultrapremium e desenvolvidos com o Dell Optimizer
para Precision, aprende e se adapta às suas necessidades para que você possa continuar
executando sem atrasos, frustrações e contratempos.
Prepare-se para uma experiência de Realidade Virtual
impressionante com a torre Dell Precision 3650. Inclui as placas
gráficas profissionais AMD Radeon™ Pro e NVIDIA® mais
recentes, que são compatíveis com até 350 W. A torre Precision
3650 permite trabalhar na criação de conteúdo
em RV com o desempenho confiável de uma workstation.

Desenvolvidas com inteligência para cientistas de dados.
As workstations Precision Data Science mais recentes
utilizam IA para permitir que os usuários consigam
realizar seus trabalhos mais importantes com mais
rapidez, ajustando seus dispositivos para um
desempenho otimizado dos aplicativos mais usados.

• Perfis e políticas
• Gerenciamento de sistema
• Controle e análise

Precision 5560. A workstation móvel de 15" mais
fina do mundo. Com os mais recentes processadores
Intel® Core™ e Xeon®, placa gráfica NVIDIA® e o Dell
Optimizer para Precision*.

A

Precision 5760. A mais fina, menor e mais leve
workstation móvel Dell de 17" também é a mais
inteligente. Com o Dell Optimizer para Precision com IA,
os mais recentes processadores Intel® Core™ ou Xeon®
e placa gráfica NVIDIA® profissional de última geração.

Teclado e mouse sem fio
Dell Pro — KM5221W
A. Torre Precision 3650. Os processadores Intel®
Core™ e Xeon® de 11ª geração, em conjunto com o vPro,
oferecem às empresas uma solução com desempenho
incomparável, capacidade de gerenciamento e segurança
integrada para criações no mundo real. O armazenamento
escalável com SSDs PCIe NVMe™ e discos rígidos SATA
pode ser configurado para até 32 TB, garantindo alto
desempenho para projetos complexos.
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B. Torre Precision 5820. Os processadores Intel® Xeon®
mais recentes dão conta até mesmo dos seus aplicativos
mais exigentes. Utilize softwares com o mais alto nível
de velocidade possível e tenha resultados em tempo real
graças a esta máquina com memória expansível, incluindo
modelos ECC de RDIMM com até 512 GB a 2.666 MHz
(não disponível com CPUs Core X).

Acesse DellTechnologies.com/Precision

Precision 7560. A mais potente workstation
móvel de 15" da Dell com IA. Com os mais recentes
processadores Intel® Core® ou Xeon®, placa gráfica
profissional NVIDIA® e o Dell Optimizer para Precision.
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Dell EMC PowerStore
Otimizado para o desempenho

Qualquer carga de trabalho

• NVMe e SSDs Intel® Optane™

• Nrquitetura para bloco, arquivo e VMware Vvols

• Até 7x mais IOPs e 3x menos latência

• Projetado para disponibilidade de seis “9s”

• Scale-up e scale-out com capacidade ampliada
para mais de 2,8 PB

• Equipamento de 2U com capacidade de
armazenamento para vários formatos

• Taxa de Redução de Dados média de 4:1

Infraestrutura programável

Otimizado para o desempenho

• Automatiza fluxos de trabalho por meio do Vmware

• Arquitetura de software baseada em contêiner
permite a mobilidade das aplicações

• Automatização de processos pelo mecanismo integrado
de Machine Learning
• Ferramenta gratuita chamada CloudIQ permite monitorar
o ambiente remotamente

• Otimiza os resultados tecnológicos e financeiros
do CAPEX tradicional às ofertas de soluções
personalizadas de APEX

• Suporte unificado a block, file e VMware vVols
• Armazenamento que permite ainda mais agilidade com NVMe Flash e SCM
• Até 3,59 PB de capacidade bruta com cluster de scale-out

Tecnologia centrada em dados
Arquitetura unificada e otimizada para
o desempenho, para qualquer carga de
trabalho

Automação inteligente
Infraestrutura programável, simplificação
do gerenciamento e muito mais

Arquitetura adaptável
Solução de armazenamento que se
adapta ao momento e a estratégia e ao
crescimento de TI
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Dell EMC PowerVault ME4
Armazenamento de entrada com alta performance e capacidade

Desempenho e escalabilidade excepcionais

• Opções de 3,1; 3; e 4 PB
• Processador Intel® Xeon® Broadwell-DE de 2 núcleos

• Ideal para o suporte a cargas de trabalho, como HPC,
vigilância/CCTV

Otimizado para SAN e DAS

• Multiprotocolo: SAS, iSCSI, FC

• Virtualização com VMware e Microsoft

Conecte-o a um servidor Dell Technologies
para solucionar os desafios da expansão
da capacidade do servidor ou a uma
rede SAN para obter flexibilidade e
escalabilidade.

• Back-end SAS de 12 Gb

• Vantagens significativas para cargas de trabalho de SAN/DAS
com IOPS, largura de banda, escalabilidade e baixa latência

• Ferramenta gratuita chamada CloudIQ permite monitorar o
ambiente remotamente
• Opção de 2U duplos ou 5U com alta densidade

Proteja seus dados
• Replicação remota
• Snapshots
• Cópia de disco virtual (VDC)
• Drives com autocriptografia (SEDs).

Todos os softwares incluídos na aquisição
do hardware (all-inclusive softwares)

Acelere a recuperação
com o Adapt
O software Adapt protege os dados
distribuindo-os dinamicamente em pools
de discos. Em caso de falha de drive,
os dados críticos são identificados e
rebalanceados dinamicamente para que
o array possa retornar rapidamente.

• Todos os softwares e funcionalidades que melhoram a eficiência
do armazenamento e otimizam o investimento realizado
• Sem licenciamento separado, tudo para armazenar, gerenciar
e proteger os dados

Suporte a vários drives e equipamento multiprotocolo
• Compatível com vários tipos de drives (inclusive SEDs),
protocolos e recursos de software completos
• Possibilidade de expandir o ambiente através de JBOD permitindo
o aumento da capacidade de armazenamento do data center
• Projetados para oferecer alto desempenho com baixo investimento

• Rápido de instalar, simples de usar e um software completo
• Solução de armazenamento que pode ser All-Flash ou híbrida
• Execute cargas de trabalho com mais poder do processador, IOPS, largura de banda e conectividade de back-end

14

Dell EMC Unity XT
Arquitetura Unificada

Ampliação na nuvem

• Design 2U pronto para NVMe

• Suporte a várias opções de implementação em nuvem

• Escalável para 1500 unidades e capacidade de 16 PB

• Primeira plataforma de armazenamento externo a ser validada
para uso com o VMware Cloud Foundation (VCF)

• CPUs Intel™ com dois soquetes, controladores duplos
e ativos para mais desempenho com menor latência
• Compatível com file system de 64 bits, que pode ser
dimensionado para um tamanho quatro vezes maior
que as versões anteriores

• Clientes VMware podem beneficiar-se da solução DRaaS
automatizada por meio do Unity XT no VMware Cloud on AWS

Mais eficiência

Desempenho

• Garantia de Taxa de Redução de Dados de 3:1

• Desempenho de leitura, gravação e cargas de trabalho
R/W mistas 2x maior, com 75% menor latência

• Maior densidade de armazenamento com até
790 TBe por RackU (5U) com SSDs de 15,36 TB
e uma gaveta de expansão 3U de 80 unidades
• Arquitetura ativa de dois controladores que
garante o acesso aos dados com alta disponibilidade

Projetado para desempenho
Acesso de alta velocidade aos dados,
arquitetura pronta para NVMe e
controlador dual-active

• Fornecimento do software completo

Otimizado para eficiência

• Integrações de DevOps: o Unity XT oferece integrações
de plug-in com VMware vRO e Kubernetes.
• Replicação síncrona duplamente ativa e efetiva em distâncias metro

Taxa de redução de dados garantida
de 3:1 sem avaliação

• Desenvolvido com tecnologias híbridas ou All Flash
• Desenvolvido para proporcionar alto desempenho e garantia de eficiência no armazenamento
• Ideal para dar suporte a aplicações virtualizadas e facilidade na implementação e configuração do armazenamento

Desenvolvido para multi-cloud
Solução de armazenamento que vai de encontro
com a estrutura de nuvem da sua empresa
otimizando o investimento de hardware
e tomando proveito do serviço de nuvem
já existente
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Dell EMC VxRail
Estrutura para modernizar as operações de TI

Soluções de alto desempenho

• Primeiro sistema hiperconvergente totalmente integrado ao

• Integração 100% nativa entre o VxRail Manager e o vCenter, e
gerenciamento no vCenter Server

VMware Cloud Foundation SDDC Manager
• Otimizado para o VMware vSAN permitindo experiência
operacional automatizada e contínua

• O Intelligent Lifecycle Management automatiza upgrades não
disruptivos, patches, adição ou desativação de nodes

Automatizado

• Simplifica operações de infraestrutura com gerenciamento
multi cluster baseado em nuvem e organização inteligente
de upgrades

• Gerenciamento e orquestração baseados em clusters de SaaS para
coleta de dados e lógica analítica centralizadas

Detecte novos nós automaticamente
e os adicione com um só clique

Otimização de acordo com as cargas de trabalho

Solução Avançada

• Processadores escaláveis Intel Xeon ou AMD EPYC
Unidades NVMe e SSDs Intel Optane

• Permite o gerenciamento automatizado do ciclo de vida completo
de toda a pilha

• Placas gráficas NVIDIA

• Possibilidades de expandir, dimensionando a capacidade e o
desempenho com facilidade e sem interrupções

• Permite utilização de storage arrays externos para
lidar com cargas de trabalho centradas em dados
• Escalabilidade que acompanha a necessidade com
adição de nodes (inclusive de gerações diferentes
no mesmo cluster)

• Permite a modernização do data center, implementação de nuvem
híbrida e criação de plataformas Kubernetes

• Mais agilidade: implementação 71% mais rápida de novo armazenamento.
• Desenvolvimento mais rápido dos negócios: 114% a mais de novas aplicações por ano.
• Maior desempenho: 32% mais rapidez na execução de transações comerciais.

Validado
Garantia de soluções testadas
e otimizadas

Integrado
Implemente patches e upgrades
VMware sem interrupções
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Dell EMC Azure Stack HCI

Ofereça eficiência operacional
Trabalhe com o gerenciamento do
ciclo de vida de pilha completa com
um único clique.

Principais recursos do Azure Stack HCI:

Um produto completo

• Configurações de infraestrutura flexíveis e escaláveis
em dois modelos

• Solução de HCI com base em nodes AX, switches de rede,
serviços de suporte e implementação

• Recursos otimizados com o armazenamento em cache
e classificação de armazenamento por níveis

• Arquitetura de alto desempenho com sistema de rede de
RDMA de 25/100 Gb e armazenamento totalmente flash

• Inovações de hardware com o sistema de rede RDMA
e unidades SSD de alto desempenho

Flexibilidade como na nuvem •
Aproveite a integração nativa do sistema
operacional do Microsoft Azure Stack HCI
com o Azure para ter atualizações contínuas,
licenciamento baseado em assinaturas e
operações em escala.

Solução avançada
• Oferece a desduplicação de dados, mais escalabilidade,
paridade espelhada acelerada e conjuntos de clusters

Conte com conhecimento
especializado de nível
empresarial
Implemente o software Azure Stack HCI
com o apoio de uma empresa experiente
e líder no mercado.

• A integração do Dell EMC OpenManage com Microsoft
• Windows Admin Center (WAC) simplifica o gerenciamento,
a configuração e o monitoramento

Projetado com gerenciamento do ciclo de vida de
pilha completa e integração nativa do Azure
• Gerenciamento do ciclo de vida integrado
• Atualizações de pilha completa de sistema operacional, BIOS,
firmware e drivers com o Dell EMC OpenManage
• Permite implementação e gerenciamento do SQL Server
escalável de alto desempenho

• Integre-se com o Azure para recursos híbridos
• Ofereça computação e armazenamento em escritórios e filiais remotos
• Implemente e gerencie o SQL Server com escalabilidade e alto desempenho
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Dell EMC PowerProtect DP4400
Simplicidade em uma solução all-in-one

Capacidade e Recursos

• Appliance Integrado de Proteção de Dados
(IDPA) - HW e SW

• Desempenho de até 9,0TB/hora

• Software all-in-one para a proteção de dados e
armazenamento em um único equipamento
• Fácil de implementar e atualizar

• Recursos completos de backup, desduplicação, replicação,
recuperação, acesso e restauração instantâneos, pesquisa
e análise com integração com VMware
• Opção de retenção a longo prazo na nuvem

Configurações fundamentais

Especificações

• Baixo custo para proteção comparado
a soluções de mercado

• Escalável de 8 TB – 1 PB de capacidade útil

• Pronta para a integração com cloud

• Solução completa em 2Us

• Backup e recuperação de alto desempenho

• Capacidade lógica até 4.8PB

• Proteção de dados simples, eficiente e ágil

• Capacidade lógica com o Cloud Tier até 14,4 PB

• Fácil implementação e gerenciamento
• Consolida software e hardware de proteção de dados em uma solução integrada
• Para organizações de qualquer tamanho

Proteção de dados simples,
eficiente e ágil
Simplifica a implementação, o
gerenciamento, oferecendo recursos
avançados de proteção de dados

Solução integrada
Oferece backup completo, replicação,
recuperação, desduplicação, acesso e
restauração instantâneos, pesquisa e lógica
analítica e integração à VMware

Disponibilidade da nuvem
Recuperação de desastres e retenção
a longo prazo na nuvem, tudo em um
único equipamento
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PLATAFORMA INTEL®
Portfólio de produtos intel desenhado para la informatica de pequenas e
médias empresas

Uma nova experiência de Windows que o aproxima
das pessoas e das coisas que ama

PCs móvel e de mesa Intel
Core vPro de 11a Gen
Desempenho inovador com
características de seguridade
integradas
Você controlar o conteúdo
com Microsoft Edge e uma multitud de Widgets de onde escolher, pode
manter-se actualizado com notícias, informação e entretenimento o que
mais lhe interessa. rapidamente encontra as aplicações que necessita
em a nova Microsoft Store

Plataforma Intel vPro
Desempenho inovador com
características de segurança
base integrada

+

Segurança integral, capacidades
de gestão com controlo remoto
e funções únicas e funções de
estabilidade pc

Um PC para cada um de nós
o novo Windows está disponível em grande quantidade de dispositivos no
portfólio de Dell Technologies.

Simplifique todo o processo de aquisição
de tecnologia da informação com a 		
Dell Financial Services**
A falta de verba e recursos é uma das principais barreiras para a transformação digital. Nossas soluções de
pagamento podem ajudar a aumentar seu poder de compra para adquirir os recursos tecnológicos de que sua
empresa precisa, de acordo com sua verba.
VA N TAG E N S Q U E P O D E M A J U DA R A I M P U LS I O N A R S E U S N E G Ó C I O S ** :

• Economia de dinheiro para obrigações no curto prazo
• Divisão dos custos em vários ciclos orçamentários
• Flexibilidade operacional
• Manutenção de capital
• Capacidade de ativar as tecnologias mais recentes com mais rapidez

Dell Technologies Services é seu parceiro
de transformação para o futuro digital
Do perímetro ao núcleo e à nuvem, nossos especialistas em Serviços oferecem orientação estratégica para 		
que você aproveite melhor sua tecnologia e seus sistemas continuem com ótimo desempenho na era da
transformação digital.

SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO
PARA PC E DISPOSITIVOS DE
INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
PARA PC E DISPOSITIVOS DE
INFRAESTRUTURA
Os serviços de suporte da Dell Technologies são

Implemente novas tecnologias sem interferir na

projetados com base em inteligência artificial (IA),

produtividade do usuário. Se estiver adicionando

aprendizado de máquina (machine learning) e análise

novos equipamentos a um data center ou migrando

de dados. Nossos serviços de suporte estão mudando

usuários finais para notebooks mais novos, conte com o

a forma de tratar a economia de tempo e o aumento

ProDeploy Client Suite da Dell Technologies para fazer

da disponibilidade.

tudo de maneira rápida e eficiente logo na primeira vez.

Maximize a produtividade e o tempo de atividade

Passamos mais de 30 anos desenvolvendo uma prática

com a experiência, o conhecimento e as tecnologias

que ajuda sua equipe de implementação e acelera a

de suporte pelos quais somos conhecidos no mundo

adoção da tecnologia. Conte com nossos especialistas

todo. Nosso ProSupport Suite para PC amplia o

para liderar as implementações, desde instalações

alcance da sua equipe de TI e também permite que você

básicas de hardware até integrações complexas que

resolva problemas antes que eles afetem seus negócios.

envolvem planejamento e configuração.

Acreditamos que é melhor prevenir do que remediar.

Acesse delltechnologies.com/pt-br/services

A S S O L U Ç Õ E S D E PA G A M E N T O T Ê M U M PA P E L- C H AV E 				
N A S U A E S T R AT É G I A D E T R A N S F O R M A Ç Ã O D I G I TA L
P O R Q U E U M P R O G R A M A D E R OTAÇÃO ?

POR QUE UM PROGRAMA DE PROPRIEDADE?

• Pague por um determinado período para acessar a
tecnologia de que necessita com opção de compra.

• Pague gradativamente ao longo do tempo para ser
dono da tecnologia.

• Gerenciamento do ciclo de vida
Implemente rápido e pague pelo uso do equipamento, e não
pela propriedade. Escolha uma das várias opções no final do
contrato (devolver, comprar ou renovar) e contribua para a
economia circular e as diretrizes de sustentabilidade.

• Estruturas simples

• Custos mais baixos
Converta seu investimento em tecnologia em despesas
operacionais e reduza os custos de hardware, administração
de TI e suporte, sem investimento inicial e com economia ao
longo do tempo.

• Várias estruturas
Pagamentos recorrentes e fáceis de se adaptar ao
orçamento podem ser estruturados para se adequar à
previsão de crescimento, aos projetos planejados ou para
simplificar o pagamento das soluções em um único pacote.

É uma estrutura financeira simples, pois facilita a elaboração
de orçamentos e planejamentos para distribuir os custos de
propriedade ao longo do tempo.

• Melhoria do fluxo de caixa
Elimine a carga dos custos iniciais para aquisição de TI e
economize dinheiro para outros investimentos.
• Soluções completas
Possibilita aquisição de tecnologia acessível por meio de
pagamentos já previstos no orçamento para a compra de
hardware, software e serviços.

Obtenha mais informações em https://www.delltechnologies.com/es-mx/payment-solutions
** Soluções de financiamento por meio da entidade comercial Dell Leasing México S. de RL de CV (“DLM”), não autorizada a atuar como instituição financeira
no México.
A Dell Financial Services (DFS) não oferece soluções de leasing ou empréstimo diretamente no Caribe, América Central e América do Sul. As soluções de
leasing são oferecidas indiretamente por meio de parceiros financeiros da Dell Financial Services L.L.C.
A oferta pode não estar disponível ou variar em alguns países ou instituições financeiras parceiras com as quais trabalhamos com serviço terceirizado. Onde
estiver disponível, a oferta pode variar sem aviso prévio ou estar sujeita à disponibilidade do produto, aprovação de crédito ou entrega de documentação
exigida e aceitável pela Dell, instituição financeira ou parceiros comerciais autorizados da Dell. Sujeito a um valor mínimo. Restrições e requisitos adicionais
podem ser aplicados às transações com o governo ou órgãos públicos. Ofertas não disponíveis para pessoas físicas, famílias e residências.

Brilhantemente colaborativo.
Latitude 9520. Nosso PC empresarial de maior duração também é o PC de 15" ultrapremium mais inteligente do
mundo, com tamanho de um modelo de 14".* Experimente a qualidade do alto-falante com Intelligent Audio e uma tela
InfinityEdge de 4K* mais brilhante com ComfortView Plus.* Disponível com SafeShutter* automático e a IA integrada do
Dell Optimizer, recursos inéditos no setor. Disponível em notebook ou 2 em 1.

Inclui tela mais brilhante de 500 Nits e o
ComfortView Plus opcional, uma solução
integrada e constantemente ativada que
reduz as emissões nocivas de luz azul.

Acesse DellTechnologies.com

Atualize sua tecnologia com soluções de pagamento flexíveis.**
Soluções de leasing personalizadas para você adquirir a tecnologia de que
precisa com o Dell Financial Services.** Acesse DellTechnologies.com/DFS

