
 Inteligência em que pode confiar
OPTIPLEX

Com um design melhorado e inteligência artificial incorporada, os desktops OptiPlex estão mais inteligentes do que nunca.  
A próxima geração OptiPlex apresenta desktops mais inteligentes e rápidos com a fiabilidade comprovada da marca 

que tem 27 anos de inovação centrada no cliente. 
Saiba mais em dell.com/OptiPlex 

APRESENTAMOS A NOVA FAMÍLIA OPTIPLEX

http://dell.com/OptiPlex 


A próxima geração apresenta modelos multifunções novos e expandidos, que 
possibilitam uma colaboração ainda melhor, bem como torres renovadas, que 
maximizam a entrada de ar para manter o sistema fresco e facilitam o acesso 
às peças. Estão também disponíveis mais periféricos a condizer. O formato micro, 
compacto e poderoso, está agora disponível com inúmeras opções de montagem 
e dá-lhe todo o espaço de que precisa para trabalhar. Os modelos OptiPlex 3090 
e o 7090 Ultra são soluções ideais para os clientes que procuram uma experiência 
multifunções, mas também querem ter uma flexibilidade total na escolha do monitor 
e no controlo do ciclo de renovação de TI. O OptiPlex Ultra é o desktop mais flexível 
do mundo2, fornecendo-lhe toda a potência de que necessita num design sem área 
de base inovador que esconde por completo o PC dentro do suporte do monitor. 
Concebidos de forma sustentável, os Desktops Multifunções e as Torres OptiPlex 
contêm, pelo menos, 35% de plásticos reciclados pós-consumo (PCR).3

SOLUÇÕES 
INTELIGENTES

Porquê escolher um modelo OptiPlex?
DESKTOPS MAIS INTELIGENTES E RÁPIDOS

Desfrute de uma produtividade envolvente com torres preparadas para experiências 
de realidade virtual e com a mais recente tecnologia de visualização. O suporte 
para vários monitores proporciona uma visualização perfeita para torres e desktops 
multifunções. Os modelos OptiPlex oferecem-lhe soluções que tornam a colaboração 
inteligente e fácil. Este ano, adicionámos a tecnologia de Áudio Inteligente para otimizar 
intuitivamente o desempenho do áudio e do microfone. Desta forma, o utilizador 
tem a melhor experiência de áudio possível. Crie um espaço de trabalho organizado 
e seguro com suportes e proteções de cabos criados para fins específicos. As soluções 
OptiPlex foram intencionalmente concebidas para funcionarem em conjunto para 
proporcionar aos utilizadores um fluxo de trabalho ininterrupto e sem problemas.

EXPERIÊNCIAS DE 
UTILIZADOR FINAL 
PERSONALIZADAS

• Os PCs empresariais mais inteligentes com inteligência artificial incorporada1 nas séries 5000 e 7000
• Processadores Intel® Core™ i9 até à 10.a geração com até 10 núcleos
• O OptiPlex 3090 e o 7090 Ultra estão dotados de processadores móveis Intel® de 11.a geração
• Uma unidade de memória DDR4 com até 128 GB a 3.200 MHz impulsiona o PC OptiPlex com a maior capacidade de resposta de sempre
• Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) integrado opcional para garantir a conetividade mais potente de sempre
• Todas as plataformas são submetidas a testes de qualidade rigorosos e ultrapassam os padrões MIL-STD 810G 
•  Hardware concebido de forma segura e equipado com TPM 2.0, interruptores de intrusão opcionais no chassis e proteções de cabos 

e portas bloqueáveis
• Design que não requer ferramentas, para uma fácil capacidade de expansão e possibilidade de assistência
• Acessórios concebidos e testados para garantir a máxima produtividade aos utilizadores OptiPlex
• Certificação Energy Star e EPEAT

O QUE VAI ENCONTRAR NA FAMÍLIA OPTIPLEX

Descubra os PCs mais inteligentes do mundo com inteligência artificial incorporada.1 
Agora, os desktops OptiPlex série 5000 e 7000 aprendem e adaptam-se à forma 
como trabalha graças à inteligência do ExpressResponse do Dell Optimizer, que 
otimiza o desempenho das 5 aplicações principais do utilizador, para que este consiga 
trabalhar sem limitações e aumentar a produtividade. Os clientes irão deparar-se 
com uma decisão de compra mais fácil devido à maior distinção existente este ano 
entre as séries 3000, 5000 e 7000. Desfrute de um desempenho com a dimensão 
certa graças aos mais recentes processadores Intel®, às opções de expansão 
flexíveis (incluindo CPU, SSD e PCIe NVMe) e à extraordinária conetividade que 
possibilita configurações personalizadas. A família OptiPlex está empenhada em 
capacitar a produtividade dos utilizadores com uma maior rapidez e eficiência, 
através de pormenores como um início de sessão inteligente e uma conetividade 
que proporciona uma maior independência dos fios.

EXPERIÊNCIAS MAIS 
RÁPIDAS E COM 

MAIOR CAPACIDADE 
DE RESPOSTA

OptiPlex é o nome de confiança nos desktops, com 27 anos de inovação centrada 
no cliente. Concebidos para serem o mais fiáveis possível, os modelos OptiPlex são 
pioneiros nos testes de qualidade, superando os testes MIL-STD, e são parceiros com 
que pode contar ao longo dos ciclos de vida consolidados. Mantenha a vantagem 
competitiva do seu lado com dispositivos fidedignos da Dell Technologies que têm 
serviços e soluções de segurança incorporados e opcionais. Os modelos OptiPlex 
fazem parte da frota de PCs mais segura do mundo.4 Desfrute de infraestruturas de 
TI rápidas, flexíveis e com o mínimo de intervenção graças à solução abrangente para 
implementar, proteger, gerir e suportar qualquer dispositivo a partir da nuvem com 
o Dell Technologies Unified Workspace.5

PARCEIRO 
FIDEDIGNO



Um inteligente modelo premium multifunções de 24”, com o melhor desempenho, áudio e vídeo da sua classe. 
Agora com a inteligência artificial incorporada do Dell Optimizer. O Intel® vPro™ opcional suporta capacidades 
de gestão fora de banda remotas e avançadas.
Elegante e expansivo: o seu design possibilita uma área de base pequena e otimiza a área do ecrã com uma 
brilhante tecnologia de visualização IPS Full HD de margem a margem. Disponível com uma opção tátil com 
acabamento mate sem brilho. 
Arranque mais rápido: com ranhuras M.2 duplas para Intel® Optane™, SSD e uma memória máxima duas vezes 
superior à da geração anterior com memória DDR4 de 64 GB, desfrute de uma produtividade sem atrasos nem 
demoras.
Colaboração inovadora: o array de microfones quádruplo e a coluna com Áudio Inteligente efetuam ajustes 
para comunicar e colaborar com uma maior eficiência. A câmara Web retrátil opcional disponível com Full HD 
ou a câmara de infravermelhos transforma as suas capacidades de colaboração. Disponível com software Intel 
Unite® para proporcionar reuniões inteligentes e seguras.

Um inteligente modelo multifunções, concebido de forma sustentável com um ecrã maior de 24”. Dispõe 
de segurança e produtividade melhoradas num design que poupa espaço. Agora com a inteligência artificial 
incorporada do Dell Optimizer.
O ecrã perfeito: os novos ecrãs Táteis e Não Táteis FHD de 24” oferecem uma área ativa 18,5% maior do que 
os anteriores OptiPlex multifunções da série 5000.
Gráficos incríveis: agora com o suporte das placas gráficas independentes NVIDIA® para proporcionar imagens 
mais nítidas e uma melhor experiência de vídeo.
Inicie facilmente a colaboração: a câmara Web retrátil opcional disponível com Full HD ou a câmara de 
infravermelhos está equipada com suporte do Windows Hello e reconhecimento facial para um início de sessão 
simples. Equipado com o modo de Suspensão Moderno do Windows 10 para permitir uma experiência de 
utilizador em que é possível ligar e desligar automaticamente e manter um consumo de energia reduzido e uma 
conetividade constante. O array de microfones duplo e a coluna com Áudio Inteligente efetuam ajustes para 
comunicar e colaborar com uma maior eficiência.

Modelo multifunções concebido de forma sustentável com um ecrã maior de 22”. Dispõe de segurança 
melhorada num design que poupa espaço.
Aumente a produtividade e o horizonte: concebido com um novo painel tátil Full HD expandido de 22”, este 
modelo multifunções tem um espaço de trabalho ativo 28,5% maior. O novo ecrã IPS oferece uma melhor 
reprodução de cores e ângulos de visualização, melhorando a taxa de atualização e o tempo de resposta em 
comparação com o modelo anterior.
Experiências de utilizador mais rápidas: os dois SoDIMMs fornecem uma memória máxima, até 64 GB, duas 
vezes superior à da geração anterior, proporcionando uma maior largura de banda para grandes conjuntos de 
dados e tarefas complexas.
Interação simples: os vários suportes ergonómicos opcionais disponíveis permitem-lhe alterar a posição do ecrã 
para ver e partilhar conteúdos, o que faz com que esta solução seja ideal para espaços de trabalho interativos.

Conheça a Família OptiPlex
QUANDO O DESKTOP SE ADAPTA À FORMA COMO TRABALHA,  

A EFICIÊNCIA DEIXA DE TER LIMITES

Um inteligente modelo premium multifunções de 27”, com o melhor desempenho, áudio e vídeo da sua classe. 
Agora com a inteligência artificial incorporada do Dell Optimizer. O Intel® vPro™ opcional suporta capacidades 
de gestão fora de banda remotas e avançadas.
Trabalhe de forma inteligente: com um ecrã tátil ou não tátil IPS Full HD. Equipado com o modo de Suspensão 
Moderno do Windows 10 para permitir uma experiência de utilizador em que é possível ligar e desligar 
automaticamente e manter um consumo de energia reduzido e uma conetividade constante.
Produtividade envolvente: a placa gráfica independente da próxima geração fornece uma experiência de 
trabalho poderosa e eficiente. 
Colaboração excecional: está disponível uma câmara Web retrátil opcional com Full HD ou uma câmara de 
infravermelhos equipada com o suporte de início de sessão Windows Hello. Por seu turno, o array de microfones 
quádruplo e a coluna de desempenho com Áudio Inteligente efetuam ajustes para comunicar e colaborar com 
uma maior eficiência. Disponível com software Intel Unite® para proporcionar reuniões inteligentes e seguras.

O OptiPlex Ultra é a mais pequena solução de desktop com desempenho completo do mundo4. Com os 
suportes Ultra, esta solução modular multifunções pode ser emparelhada com diversos monitores até 40”. 
Assim, vai caber em qualquer espaço de trabalho.
Solução modular multifunções: o PC oculta-se no suporte do ecrã para criar uma solução modular 
multifunções de desempenho completo na qual o PC pode ser atualizado independentemente do monitor. 
Desta forma, obtém um TCO maior.
Capacite o seu fluxo de trabalho: com uma arquitetura móvel Intel® de 11.a geração que vai até ao Core i7, 
até 64 GB de RAM DDR4 a 3.200 MHz, armazenamento duplo SSD, WiFi 6 e Dell Optimizer com inteligência 
artificial incorporada. (o Dell Optimizer e o processador i7 só estão disponíveis no 7090.)
Ecossistema Robusto: emparelhe o seu dispositivo com monitores multimédia FHD de 24” até QHD de 34”, 
com colunas integradas, câmara Web IR, conetividade USB-C e até quatro monitores em simultâneo, para 
maximizar a sua produtividade.

OPTIPLEX 7780 MULTIFUNÇÕES

OPTIPLEX 3090 E 7090 ULTRA

OPTIPLEX 7480 MULTIFUNÇÕES

OPTIPLEX 5480 MULTIFUNÇÕES

OPTIPLEX 3280 MULTIFUNÇÕES



Um desktop de categoria industrial com um ciclo de vida bastante longo e opções de 
capacidade de expansão, com um desempenho de nível empresarial e capacidades de 
gestão.
Longa vida útil: gestão e planeamento mais simples com um ciclo de vida de compra 
de, no mínimo, três anos e meio. 
Durabilidade onde é mais importante: o modelo XE3 foi concebido para fortalecer 
setores tão distintos como os cuidados de saúde, o retalho e as oficinas de fabrico, 
mesmo nas condições físicas mais difíceis.

OPTIPLEX XE3 — TORRE E DIMENSÕES REDUZIDAS

Desktops empresariais com desempenho otimizado e opções de capacidade de gestão 
essenciais para obter o máximo valor.
Desempenho eficiente: conclua as suas tarefas diárias com rapidez e simplicidade graças 
aos processadores Intel® CoreTM de 10.a geração, até 35 W no formato micro e 65 W 
nas torres e no formato de dimensões reduzidas. Suporta agora uma memória DDR4 
máxima com até 64 GB (DIMMS de 32 GB), o dobro da geração anterior, para fornecer 
experiências de utilizador mais rápidas.
Design inteligente: os designs compactos que dispensam o uso inicial de ferramentas, 
bem como as opções versáteis de montagem para os modelos micro, permitem uma 
fácil capacidade de assistência e um espaço de trabalho organizado. O novo padrão de 
ventilação variável do chassis maximiza a entrada de ar para manter o sistema fresco.
Conetividade conveniente: ligue-se facilmente com portas DisplayPort e HDMI nativas 
e VGA, HDMI 2.0b ou uma segunda DisplayPort opcional.

Desktops inteligentes e abrangentes com as configurações e o desempenho de que necessita. 
O Intel® Standard Manageability proporciona capacidades de gestão fora de banda básicas 
para um tempo de disponibilidade superior para os utilizadores finais e para as equipas de TI.
Experiências de utilizador mais rápidas: com o ExpressResponse do Dell Optimizer equipado 
com inteligência artificial, o sistema vai aprender e adaptar-se constantemente à forma como 
trabalha para otimizar o desempenho das suas 5 aplicações principais.
Potência impressionante: concebido com processadores Intel® de 10.a Geração até Core™ 
i7 e memória máxima duas vezes superior à da geração anterior, nos formatos de torre, 
dimensões reduzidas e micro, proporciona um melhor desempenho quando executa várias 
aplicações ou aplicações mais exigentes. 
Preparada para realidade virtual: com suporte para a placa gráfica independente NVIDIA® 
da próxima geração, a torre 5080 está preparada para fornecer experiências de conteúdos 
de realidade virtual de nível comercial.
Trabalhe como precisa: os designs que não necessitam de ferramentas e poupam espaço, 
aliados a opções de montagem versáteis para o formato micro, possibilitam uma fácil 
assistência e um espaço de trabalho organizado, com inúmeras opções de capacidade de 
expansão em todos os formatos.

Desktops inteligentes concebidos para fornecer a melhor capacidade de expansão 
e desempenho possíveis. O Intel® vPro™ opcional suporta capacidades de gestão fora 
de banda remotas e avançadas. 
Experiências de utilizador mais rápidas: otimize o desempenho das suas 5 aplicações 
principais com a inteligência artificial incorporada do ExpressResponse do Dell Optimizer. 
Agora disponível com a opção de SSD M.2 duplo e suporte USB 3.2 Type-A de 2.ª Geração 
(Dados a 10 Gbps) para uma velocidade de acesso a dados mais elevada.
Controlo e potência no seu dia de trabalho: desfrute do mais poderoso OptiPlex de 
sempre, concebido com processadores Intel® de 10.a geração até Core™ i9 com 125 W, 
10 núcleos na torre 7080. 
Produtividade envolvente: agora com suporte de placa gráfica independente no formato 
micro — obtenha visuais de melhor qualidade para composição em 3D e utilização em 
monitores 4K. Deixe-se cativar pelos excelentes conteúdos de realidade virtual com 
suporte para placa gráfica de classe 215 W de elevada qualidade na torre 7080. 
Construção inteligente: a torre 18L fornece mais opções de expansão e apresenta um 
design compacto, concebido a pensar no espaço de trabalho moderno. É fabricada de 
forma responsável com 57% de materiais recicláveis pós-consumo.6

OPTIPLEX 3080 — TORRE, DIMENSÕES REDUZIDAS E MICRO 

OPTIPLEX 5080 — TORRE, DIMENSÕES REDUZIDAS E MICRO

OPTIPLEX 7080 — TORRE, DIMENSÕES REDUZIDAS E MICRO



Dell OptiPlex  
Acessórios Recomendados

MONITORES  
DELL ULTRASHARP

TECLADO E RATO SEM 
FIOS DELL

DELL PRO STEREO 
HEADSET

SISTEMA DE 
REALIDADE 

VIRTUAL HTC VIVE 
PRO

RATO COM FIOS 
DELL COM LEITOR 
DE IMPRESSÕES 

DIGITAIS

ECRÃS E DISPOSITIVOS DE ENTRADA

MONITORES  
DELL SÉRIE P

SUPORTE AJUSTÁVEL  
EM ALTURA PARA  

OPTIPLEX MULTIFUNÇÕES

SUPORTE VESA PARA 
OPTIPLEX MICRO COM 

SUPORTE PARA ADAPTADOR

PROTEÇÕES DE PORTAS  
PARA OPTIPLEX 
MULTIFUNÇÕES

FILTROS DE PÓ PARA OPTIPLEX 
EM FORMATO DE TORRE, 
DIMENSÕES REDUZIDAS E 

MICRO

SUPORTE ARTICULADO 
PARA OPTIPLEX 
MULTIFUNÇÕES

SUPORTE VESA DUPLO 
PARA OPTIPLEX MICRO 
COM SUPORTE PARA 

ADAPTADOR

PROTEÇÕES DE CABOS PARA 
OPTIPLEX EM FORMATO 
DE TORRE, DIMENSÕES 

REDUZIDAS E MICRO

SUPORTE DE MONTAGEM  
NA PAREDE PARA OPTIPLEX 

ULTRA

DVD+/-RW PARA OPTIPLEX 
MULTIFUNÇÕES  

INCLUÍDO COM SUPORTE 
AJUSTÁVEL EM ALTURA

SUPORTE VESA 
DESVIADO  

PARA OPTIPLEX ULTRA 

SUPORTE 
MULTIFUNÇÕES PARA 

OPTIPLEX MICRO

SUPORTE FIXO PARA 
OPTIPLEX ULTRA 

SUPORTES AJUSTÁVEIS EM 
ALTURA PARA OPTIPLEX ULTRA

SUPORTE AJUSTÁVEL EM 
ALTURA PARA OPTIPLEX 

ULTRA

SUPORTES E PROTEÇÕES DE CABOS CRIADOS ESPECIFICAMENTE PARA 
A FAMÍLIA OPTIPLEX

SUPORTE MULTIFUNÇÕES 
PARA OPTIPLEX  

DE DIMENSÕES REDUZIDAS 



Inteligência incorporada. 
Modernização integrada.

GERIR

O Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE oferece capacidades 
integradas que proporcionam à equipa de TI uma experiência de gestão unificada de 
pontos terminais, permitindo-lhe gerir o firmware, o SO e as aplicações a partir de uma 
única consola, enquanto cria experiências consistentes para os utilizadores finais.

PROTEGER

Os Dispositivos Fidedignos da Dell constituem a base de um ambiente de trabalho 
moderno, oferecendo uma proteção invisível, perfeita e capaz de garantir experiências 
mais inteligentes e rápidas. Os utilizadores finais mantêm-se produtivos e a equipa de 
TI permanece confiante com soluções de segurança modernas para os Dispositivos 
Fidedignos da Dell.

Dell Technologies Unified Workspace
Sabemos que ter o dispositivo certo é apenas o início de um grande dia de trabalho. Os colaboradores precisam 
de experiências inteligentes, intuitivas e com capacidade de resposta, que lhes permitam trabalhar de uma forma 

produtiva e sem interrupções. Os estudos mostram que 1 em cada 4 utilizadores colocaria em causa o seu trabalho 
e a empresa em que trabalha se tivesse uma experiência negativa com a tecnologia.7 

O Dell Technologies Unified Workspace está a transformar a experiência dos colaboradores e a garantir que as 
equipas de TI dispõem de soluções proativas, preditivas e automatizadas para cumprir a promessa de um dia de 
trabalho moderno, enquanto simplifica a sua capacidade de implementar, proteger, gerir e apoiar o seu ambiente. 

O ProDeploy no Unified Workspace é uma alternativa à tradicional implementação 
manual e altamente tátil. Os dispositivos enviados são pré-configurados pela Dell com 
as aplicações e configurações da empresa, para que os utilizadores finais possam 
começar a trabalhar logo a partir do primeiro dia.

IMPLEMENTAR

O ProSupport resolve problemas de hardware até 11 vezes mais depressa do que 
a concorrência. O ProSupport para PC permite o acesso permanente (24 x 7) aos 
técnicos ProSupport da sua região, os quais contactam a equipa de TI quando surgirem 
problemas críticos8, para que possa concentrar-se mais facilmente nas tarefas futuras 
e não nas que tem em mãos. O ProSupport Plus ajuda a equipa de TI a estar sempre 
um passo à frente dos problemas e permite eliminar quase na totalidade os tempos 
de interrupção não planeados relacionados com problemas de hardware. Terá acesso 
a todas as capacidades do ProSupport e ainda a alertas acionados por inteligência 
artificial, para evitar falhas e proceder a reparações em caso de acidente.9

SUPORTAR

1 Fonte: com base na análise interna da Dell Technologies, novembro de 2019. Dell Technologies, Aviso Legal n.º G20000050.
2 Fonte: com base na análise interna da Dell Technologies de produtos da concorrência, junho de 2019. Dell Technologies, Aviso Legal n.º 19000200.
3 Fonte: Ficha Técnica da Conformidade dos Produtos da Dell Technologies | ENV0025, março de 2020.
4  Fonte: com base na análise da Dell do OptiPlex 7090 Ultra v. — especificações e funcionalidades publicamente disponíveis para produtos competitivos, outubro de 2020. 

Dell Technologies, Aviso Legal n.º G20000408.
5 Fonte: com base na análise interna da Dell de produtos concorrentes em fevereiro de 2019. Dell Technologies, Aviso Legal n.º G19000092
6 Fonte: Ficha Técnica da Conformidade dos Produtos Dell | ENV0025, junho de 2019. Dell, Aviso Legal n.º G18000288.
7 Relatório de Investigação da ESG. Inquérito sobre o Trabalho Digital de 2019. Dezembro de 2019. 
8  Com base no relatório de testes da Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, abril de 2018. Testes encomendados pela 

Dell e realizados nos Estados Unidos. Os resultados reais poderão variar. Relatório completo: http://facts.pt/L52XKM
9  Com base no 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 realizados nos Estados Unidos. Os resultados reais poderão variar. Relatório completo: http://facts.pt/0xvze8. 
Os problemas de hardware detetados pelo SupportAssist incluem discos rígidos, unidades de estado sólido, baterias e ventoinhas.

http://facts.pt/L52XKM
http://facts.pt/0xvze8

