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F U N K T I O N E R  I  N YA  O P T I P L E X- S E R I E N :

Uppdaterad och utvidgad portfölj inklusive XE4 med lång livscykel och nya OptiPlex 3000 Thin Client
•••

Finns med Intel vPro® med 12:e generationens processorer från Intel® upp till Core™ i9, 125 W
•••

Den smartaste stationära företagsdatorn med inbyggd AI1 (med Dell Optimizer för 5000- och 
7000-serien) 
•••

Mest ekologiskt hållbara OptiPlex hittills med EPEAT Gold-konfigurationer, miljövänlig förpackning 
•••

Integrerad (tillval) Intel® Wi-Fi 6E för branschens snabbaste hastigheter 
•••

Helt nytt DDR5-minne för snabbare minnesprestanda (finns på torn- och mikromodeller i 7000-serien)
•••

Inbyggt stöd för upp till 4 bildskärmar med 12:e generationens integrerade grafikkort från Intel® 
•••

Nya All-in-One med TNR (Temporal Noise Reduction) and WDR (Wide Dynamic Range) för 
webbkameror
•••

LBL (Low Blue Light) i bildskärmarna för förbättrat samarbete
•••

Pålitlig produktivitet med SSD-enheter (Solid State Drives)
•••

Högkvalitativa komponenter och rigorösa kvalitetstester som går längre än MIL-STD 
810H-standarder
•••

Dell Trusted Device ger heltäckande säkerhet runt enheten2 så att data skyddas och enheten är säker 
•••

Verktygslös design för enkelt underhåll och utbyggbarhet.
•••

Val av OS- och hanteringsalternativ
•••

Bästa utbudet av anpassade tillbehör som utformats och testats för att ge högsta produktivitet 
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Te k n i k  s o m  u t g å r  f r å n  d i g

OptiPlex håller dig igång med innovativa skrivbordsformfaktorer och lösningar byggda för 

intelligent anpassning till dig och dina föränderliga verksamhetsbehov. Efter de 29 år vi har gått 

i bräschen för datortillverkning vet våra kunder att OptiPlex är ett verktyg som de kan lita på 

varje dag. Vi är rätt partner hela vägen. Vi gör förenklar produktivitet eftersom ”it just works”. 

OptiPlex har alla fördelar från Dell Technologies och erbjuder enkla, moderna och säkra lösningar 

för IT och en sömlös upplevelse för er arbetsstyrka. Med rätt teknik för jobbet är nästa generation 

av OptiPlex-familjen redo att stödja dina initiativ på plats och till och med hjälpa till med få 

hybridlösningar att fungera i din organisations långsiktiga strategi för framgång.

Upplev oöverträffad pålitlighet och intelligens med hållbart byggda datorer som utgår från dig. 

Uppgraderad överallt och superladdad med 12:e generationens processorer från Intel® – det här är 

världens smartaste1 och säkraste2 datorserie som kan hjälpa dig att tackla alla framtida utmaningar.

D e l l  O p t i P l e x- s e r i e n . 

Prestanda och intelligens som svarar dig

Specialbyggd, miljövänlig design

Modern och flexibel IT
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K R A F T F U L L  T E K N I K  F Ö R  A L L A  D I N A  B E H O V

M O D E R N I S E R A  D I N  D AT O R U P P L E V E L S E

P re s t a n d a  o c h  i n t e l l i g e n s 
s o m  s v a ra r  d i g 

Nästa generation av bärbara OptiPlex-datorer har all den senaste tekniken och drivs 
av processorer från Intel®. Upplev stora prestandafördelar jämfört med tidigare 
generationer med 12:e generationens processorer från Intel®, upp till Core™ i9 
125 W, med ny teknik som balanserar arbetsbelastningar mellan processorkärnor 
så att användare kan utföra flera avancerade åtgärder samtidigt. 

OptiPlex har funktioner för modern hantering och funktioner förmaskinvarubaserad 
säkerhet med Intel vPro®-plattformar som tillval på 7000-serien, och nya Intel vPro® 
Essentials som tillval i OptiPlex 5000-serien.

Integrerad Intel® Wi-Fi 6E (tillval) håller verksamheten igång med en stark, pålitlig 
och optimerad anslutning.

Helt nytt DDR5-minne på upp till 128 GB med 4 800 MHz – idealiskt för att köra 
molnbaserade program eller för att växla mellan arbetsintensiva program med hög 
RAM-användning. (Finns på torn- och mikroenheter i 7000-serien).

Intel® levererar 12:e generationens integrerade grafikkort som stöder upp till 
4 oberoende bildskärmar. Stöd för 4 bildskärmar, jämfört med 3 i föregående 
generation, ger användarna friheten att arbeta med fler skärmar utan behov av 
ett dedikerat grafikkort, vilket ger mer inbyggd produktivitet till ett bättre pris.

En tredje DisplayPort (DP) är nu standard i 7000-serien, vilket tar bort behovet 
att köpa tilläggskort som stöd för användarnas bildskärmskrav. Denna genomtänkta 
uppgradering ger en ren arbetsyta utan seriekopplade bildskärmar, samtidigt som 
arbetsytan minimeras. (Finns på tornenheter, mikroenheter på 65 W och enheter 
med liten formfaktor i 7000-serien).

En tredje M.2 SSD finns nu som alternativ vilket ger maximal utbyggbarhet med 
förbättrad tillförlitlighet och prestanda på en SSD (jämfört med en snurrande 
hårddisk) (Finns på tornenheter, mikroenheter och enheter med liten formfaktor 
i 7000-serien).

Välj en tillförlitlig SSD-enhet (Solid State Drive) för att snabbt starta upp din dator, 
starta program snabbare och spara filer på några sekunder istället för minuter jämfört 
med en vanlig hårddisk (HDD). 
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Världens mest intelligenta datorer1 är nu mer intuitiva än någonsin. Dell Optimizer 

ExpressResponse5 analyserar hur användare arbetar med de program de föredrar för att öka 

prestandan. Nu kan flera program optimeras samtidigt vilket ger prestanda som är bättre anpassad. 

ExpressConnect ger snabbare data- och videonedladdningar genom världens första samtidiga 

multinätverksanslutning. Det ansluter också till det bästa tillgängliga nätverket6 var du än arbetar. 

ALLA LJUDSAMARBETSFUNKTIONER  
DU BEHÖVER

Intelligent Audio förbättrar 
ljudåtergivningen och 
mikrofonupptagningen, samt minskar 
bakgrundsbruset så att du kan uppfatta 
allt som sägs på mötet.
Neural brusreducering gör det möjligt 
för artificiella tekniker att skilja mänskligt 
tal från oönskat ljud. 
Närhetsmikrofon ger ljusare och klarare 
ton för tal och passar perfekt för 
konferenser och podcaster. 
Störningsreducering analyserar 
ljudinnehåll i realtid och ger högre  
ljud ut utan rundgång.

D e l l   O p t i m i z e r

DELL OPTIMIZER FÖRENKLAR HANTERINGEN.

Jobba bättre med ett lätthanterligt program som ger 
en smidigare upplevelse för både slutanvändare och IT-
beslutsfattare.

Dell Optimizer-funktionerna varierar beroende på produkt. Se tillgängliga funktioner här.

E x p re s s C o n n e c t

E x p re s s R e s p o n s e

I n te l l i g e n t  A u d i o

”Nödbostäder är otroligt bullriga platser, inte speciellt 
lämpliga för tydliga Zoom- eller Teams-samtal, men 
dessa virtuella samtal påverkar människors liv direkt. Dell 
Optimizers Intelligent Audio-teknik har verkligen räddat oss.”

Kelly Durand 
Director of Organizational Learning, People’s Emergency Center, Philadelphia

http://www.dell.com/optimizer
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R O L L B A S E R A D  D E S I G N

Organisationer över hela världen accelererar sina hybridarbetsmiljöer och de som är mest 
framgångsrika sätter användarens upplevelse i centrum. Det är viktigare än någonsin att sätta rätt 
teknik i händerna på användarna. Vi har därför omdefinierat våra kommersiella slutanvändarprofiler på 
Dell Technologies, baserat på unika arbetsstilar och smärtpunkter i hybridarbetsstyrkan. Det handlar 
inte längre om var arbetet utförs, utan hur det utförs. Vi har eliminerat gissningarna från att välja rätt 
verktyg för jobbet med genomtänkta utvalda lösningar som utgår från olika roller, och som uppfyller 
slutanvändarnas behov. 

Våra rollbaserade lösningar, från enheten plus skärmar och tillbehör, to intelligent programvara och 
support, lyfter inte bara medarbetarupplevelsen utan är lätta att hitta och köpa med våra väljarverktyg. 
Upptäck OptiPlex-lösningar har utformats för rollerna Byggare och Producent i vår nya serie.

BYGGARE
Driven att bygga upp och hjälpa  
ditt företag att växa
Skapar och kör en strategisk en vision. 
För företag framåt genom att utveckla 
relationer med externa intressenter 
och partner.

PRODUCENT
Driven att leverera resultat och  
strävar efter effektivitet
Fokuserar på produktivitet för att 
leverera önskade resultat. Uppnår 
framgång med fokus på att utföra 
uppgifter.

ANSLUTARE
Driven att ansluta team och ge 
förutsättningar för samarbete
Hanterar planer och data för att avancera 
projekt och optimera produktionen. 
Möjliggör framsteg genom att balansera 
mellan samarbete och skydd av teamet.

SPECIALIST
Driven att specialisera sig inom unika, 
kreativa och komplexa fält
Genererar fokuserat arbete och 
utför detaljerade analyser. Löser 
svåra utmaningar på ett logiskt och 
detaljorienterat sätt.
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M E R  E K O L O G I S K T  H Å L L B A R  O P T I P L E X

OptiPlex är en del av vår mest hållbara serie hittills och är en av de första OEM-enheterna som 
inkluderar havsbunden plast (OBP, Ocean bound plastic) i fläkten av våra enheter i mikroformfaktorn7. 
OptiPlex är tillverkad med upp till 60 % återvunnen plast8, och har en försörjningskedja med sluten 
slinga och förpackningar med 87 % återvunna material^. OptiPlex är engagerad i att inte bara göra 
arbetet bättre, utan världen bättre. 

Välj Dells flerpackslösningar för att skicka flera produkter i ett enda paket. Detta minskar tiden det tar 
att öppna, packa upp och städa upp förpackningsmaterial. Vår flerpackslösning är tillverkad med upp 
till 100 %^ återvunnet och förnybart material.

Utformning

1:a
OptiPlex blev den första Dell-

produkten som tillverkades med 

återvunnet material 2007.

Hållbara material

60 %
Stationära OptiPlex-datorer innehåller 

upp till 60 % återvunnet externt 

material och slutna materialsystem.

Innovation av förpackningsmaterial

87 %
87 % av Dells förpackningsmaterial 

tillverkas av återvunna eller förnybara 

material.

OPTIPLEX HAR

Mer än 100
EPEAT-registrerade produkter

EPEAT

Mer än 40
konfigurationer som är TCO Certified

Total ägandekostnad

8.0
ENERGY STAR® i hela 

portföljen

ENERGY STAR®



S E R I E N

OPTIPLEXOPTIPLEX

8

B E T R O D D  P A R T N E R .

M o d e r n  o c h  f l e x i b e l  I T 

Med den enastående prestanda, pålitliga tillförlitlighet och oklanderliga värde OptiPlex är känt 
för, är slutanvändare och IT fria att göra sitt bästa arbete. I en nyligen genomförd undersökning 
rapporterar 9 av 10 OptiPlex-kunder att deras stationära datorer har hjälpt deras organisation 
att förbli motståndskraftiga i utmanande tider9. I samma enkät sade 9 av 10 OptiPlex-kunder att 
de tycker att OptiPlex presterar bättre än sina konkurrenter vad gäller enkel implementering, 
supportupplevelse och tillförlitlighet10.

OptiPlex är din pålitliga IT-partner via engagerade livscykler. För våra kunder som värdesätter 
långsiktig plattformsstabilitet uppdaterar vi i år våra enheter med liten formfaktor och XE-torn med 
lång livscykel och lägger till och med en helt ny OptiPlex 3000 tunn klient till familjen. Dells globala 
expertsupport sträcker sig över hela produktens livscykel. Med ProDeploy Plus for Client kan IT-
team minska implementeringstid med upp till 49 %11.

Denna generation av OptiPlex är vår mest flexibla fasta datorportfölj från enheten till 
molnet – och vi är den enda OEM som erbjuder mångsidiga OS- och hanteringsalternativ 
med Dell ThinOS, Dell Hybrid Client och Wyse Management Suite12. Dell Client Command 
Suite och VMware Workspace ONE erbjuder enkel hantering av alla slutpunkter, från appar, 
till operativsystemet, till firmware, allt från en enda konsol.

D E L L  T R U S T E D  D E V I C E

Våra kunder litar på de säkra lösningarna för stationära datorer från OptiPlex. OptiPlex är byggd 
med säker maskinvara med TPM 2.0, låsbara portar och kabelskydd, smarta autentiseringsalternativ 
och chassiintrångsbrytare.

Våra system är utformade med Dell SafeBios, som ger synlighet till BIOS-inställningar, och 
Dell SafeID för säker slutanvändaruppgifter. Dells SafeData krypterar känslig information 
medan SafeGuard and Response – som drivs av VMware Carbon Black och Secureworks 
– förhindrar, upptäcker och reagerar på attacker, vilket ger en heltäckande metod för 
hantering av slutpunktshot.
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M O D U L Ä R A  L Ö S N I N G A R  F Ö R  D I N  A R B E T S S T I L

S p e c i a l b y g g d ,  m i l j ö v ä n l i g  d e s i g n

Stationära OptiPlex-datorer är idealiska för hybridmiljöer. Med 
kraftfull prestanda för att köra flera program samtidigt, inklusive 
videokonferensprogram, arbetar användarna tryggt utan fördröjning. 
De kan dessutom arbeta bekvämt med ett brett urval av anpassade 
tillbehör och stora 4K-bildskärmar från Dells bildskärmsserie av 
världsklass13. OptiPlex-lösningar är lätta att distribuera och hantera 
var som helst – allt till ett otroligt pris – så att både användare och 
IT kan känna sig trygga och göra hybridarbete verkligt.

Vi gör det enkelt att välja den bästa OptiPlex-lösningen för 
dina behov med strömlinjeformade, anpassade erbjudanden, 
helt utbyggbara för att fungera på ditt sätt. Ett brett urval 
av formfaktorer, portar, I/O, kringutrustning och mer gör 
att användare kan utforma sin egen arbetsyta med modulära 
komponenter. Användarna kan dra nytta av utökat samarbete med 
våra 4K-webbkameror, högtalartelefoner och soundbars, och en ren 
skrivbordsyta med nya monteringar och stativ.
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O P T I P L E X

Vår smartaste och mest responsiva allt-i-ett-dator med inbyggd AI från Dell Optimizer möjliggör optimal 
interaktion och smidigt samarbete. 

Intel vPro® med 12:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i9 65 W ger prestanda i företagsklass 
som accelererar produktiviteten samtidigt som säkerheten hålls uppe.
•••
Se som bäst ut i kameran – våra webbkameror har fått förbättrad bildprestanda via TNR (Temporal Noise 
Reduction), även i dåliga ljusförhållanden.
•••
Nya webbkamerafunktionen WDR (Wide Dynamic Range) eliminerar bleka bilder när användarna är 
bakgrundsbelysta, så att de kan samarbeta som proffs, oavsett var de arbetar.
••• 
Du får en perfekt konferensupplevelse tack vare 2 premiummikrofoner med en räckvidd på upp till 4 meter 
och prestandahögtalare med Intelligent Audio, som tar bort störande bakgrundsljud för ett enkelt samarbete.
•••
Arbeta bekvämt hela dagen – stor FHD-skärm med eller utan pekfunktion med nya LBL-funktionen  
(Low Blue Light)*.

7400 ALL-IN-ONE 7400 ALL-IN-ONE 
För byggare är OptiPlex 7400 All-in-One ett perfekt 
alternativ för hemmakontoret. Den är lätt att 
implementera, har ett minimalt fotavtryck och är byggd för 
premiumprestanda och samarbete. Som en dedikerad 2:a 
dator kan byggare lämna sin allt-i-ett-enhet hemma för  
enkla övergångar till och från hemarbetsplatsen.

För producenter är OptiPlex 7400 All-in-One idealisk för att köra många uppgifter samtidigt med 
högpresterande, pålitliga enheter plus helt anpassningsbara och bekväma arbetsytor för produktivitet 
hela dagen. 

Kraftfull, intelligent 24-tums allt-i-ett-dator som utformats för förstklassiga samarbetsupplevelser 

BYGGARE PRODUCENT

BYGGARE:

76 % 
har flera 

arbetsplatser

BYGGARE:

2 dagars 
arbete från kontor/

vecka (i genomsnitt)

7400 All-in-One-
ekosystem

*Finns endast på versioner utan pekfunktion.
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Producenter uppnår framgång med fokus på att utföra uppgifter. 
Deras arbete kräver ofta den säkraste och mest skalbara prestandan 
utan kompromisser så att de kan vara fokuserade och arbeta effektivt.

OptiPlex 7000 Micro med All-in-One-stativ är idealisk för dessa 
producenter. Denna lilla, men ändå mäktiga, rena skrivbordslösning 
får datorn ur vägen, så att producenter kan hålla fokus och arbeta 
effektivt. Den smarta designen för 7000 Micro har alla nya flexibla, 
säkra monteringsalternativ och ger mer bildskärmskonfigurerbarhet  
än någonsin.

O P T I P L E X

7000 MICRO 7000 MICRO 

7000 Micro-
ekosystem

PRODUCENT
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Intelligenta stationära datorer som är konstruerade för optimal utbyggbarhet och prestanda

Våra smartaste, förstklassiga stationära datorer med inbyggd artificiell intelligens i form av 
Dell Optimizer erbjuder mer kraft och fler anslutningsmöjligheter än någonsin tidigare

Intel vPro® med 12:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i9 125 W ger prestanda 
i företagsklass som accelererar produktiviteten samtidigt som säkerheten hålls uppe
•••
Upp till vårt helt nya DDR5-minne för bättre prestanda under tung arbetsbelastning, perfekt för 
program som kräver hög RAM-användning
•••

Integrerad Intel® Wi-Fi 6E (tillval) håller verksamheten igång med en stark, pålitlig och optimerad 
anslutning.

•••
Inbyggt stöd för upp till 4 bildskärmar utan behov av ytterligare grafikkort, plus en tredje DisplayPort 
som stöd för användarnas skärmbehov. Spara installationstid och skapa en ren arbetsyta utan behov av 
seriekoppling.
•••
Tredje M.2 SSD ger ytterligare expansionsalternativ plus snabbare starttid och filåtkomst
•••
Thunderbolt 4-tilläggskort levererar en snabb och säker anslutning till bildskärmar med högre 
upplösning

O P T I P L E X

7000 TORN, LITEN 7000 TORN, LITEN 
FORMFAKTOR OCH MIKROFORMFAKTOR OCH MIKRO

Ekosystem för 
7000 torn och liten 
formfaktor
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Smarta stationära datorer i industriell klass byggda för optimal stabilitet, utbyggbarhet och prestanda.

Våra smartaste och mest stabila stationära datorer med lång livscykel med inbyggd AI i Dell Optimizer har 
nyligen omarbetats för att erbjuda fler alternativ för utbyggbarhet och prestanda än någonsin.

O P T I P L E X

XE4 TORN OCH LITEN FORMFAKTORXE4 TORN OCH LITEN FORMFAKTOR

Intel vPro® med 12:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i9 125 W levererar prestanda 
i företagsklass som accelererar produktivitet samtidigt som säkerheten hålls uppe
•••
XE4 är utformad för att köras i korrosionsintensiva och höga värmemiljöer på upp till 45 °C. Den är 
marincertifierad och tål rigorösa tester, inklusive MIL-STD 810H.
•••
En livscykel på minst tre och ett halvt år underlättar planeringen. En OEM-klar version är utformad speciellt 
för ursprungliga tillverkare av utrustning.
•••
Upp till vårt helt nya DDR5-minne för bättre prestanda under tung arbetsbelastning, perfekt för program 
som kräver hög RAM-användning
•••

Integrerad Intel® Wi-Fi 6E (tillval) håller verksamheten igång med en stark, pålitlig och optimerad 
anslutning. 

•••
Inbyggt stöd för upp till 4 bildskärmar utan ytterligare grafikkort
•••
Tredje M.2 SSD ger ytterligare expansionsalternativ plus snabbare starttid och filåtkomst
•••
Thunderbolt 4-tilläggskort levererar snabb, säker anslutning till bildskärmar med högre upplösning

XE4-
ekosystem
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O P T I P L E X

Smart 24-tums allt-i-ett-dator byggd för samarbete och anslutningsmöjligheter för företag 

Den mest intelligenta företagsdatorn i sin klass med inbyggd AI via Dell Optimizer,
plus massor av smarta samarbetsfunktioner

Upp till 12:e generationens processorer av typen Intel® Core™ i7 65 W levererar prestanda i företagsklass 
samtidigt som säkerhetsrisker minimeras. Finns nu med Intel® vPro® Essentials för fjärrhantering över flera 
terminaler, Välj chassi med 35 W med 1 DisplayPort för enklare installation.
•••
Se som bäst ut i kameran – våra webbkameror har fått förbättrad bildprestanda via TNR (Temporal Noise 
Reduction), även i dåliga ljusförhållanden.
•••
Nya webbkamerafunktionen WDR (Wide Dynamic Range) eliminerar bleka bilder när användarna är 
bakgrundsbelysta, så att de kan samarbeta som proffs, oavsett var de arbetar. 
•••
Smart samarbete med 2 mikrofoner med räckvidd på upp till 4 meter och högtalare på ingångsnivå med 
Intelligent Audio för bättre konferensupplevelser
•••
Arbeta bekvämt hela dagen – stor FHD-skärm med eller utan pekfunktion med nya LBL-funktionen  
(Low Blue Light)*

5400 ALL-IN-ONE 5400 ALL-IN-ONE 

5400 AIO-
ekosystem

*Finns endast på versioner utan pekfunktion.
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Smarta stationära datorer med rätt prestanda och konfigurerbarhet

Våra smartaste stationära företagsdatorer med inbyggd AI från Dell Optimizer, möjliggör anpassad 
prestanda och konfigurerbarhet

Stationära OptiPlex 5000-datorer är byggda med upp till 12:e generationens processorer av typen 
Intel® Core™ i7 65 W och ny Hybrid Core-teknik för smidig multikörning utan fördröjning. Finns nu med 
Intel® vPro® Essentials för fjärrhantering över flera terminaler. 
•••
DDR4-minne på upp till 128 GB med hastigheter på upp till 3 200 MHz gör dig maximalt effektiv
•••

Integrerad Intel® Wi-Fi 6E (tillval) håller verksamheten igång med en stark, pålitlig och optimerad 
anslutning. 

•••
Inbyggt stöd för upp till 4 bildskärmar utan behov av ytterligare grafikkort, plus en tredje DisplayPort 
som stöd för användarnas skärmbehov. Spara installationstid och skapa en ren arbetsyta utan behov av 
seriekoppling.

O P T I P L E X

5000 TORN, LITEN 5000 TORN, LITEN 
FORMFAKTOR OCH MIKROFORMFAKTOR OCH MIKRO

Ekosystem för 
5000-serien
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Stationära företagsdatorer med essentiell prestanda och smart design

Hållbart byggda stationära företagsdatorer med essentiell prestanda och 
hanteringsalternativ för att ge maximalt värde.

Byggd med 12:e generationens processorer av typen Intel® Core™ upp till 65 W med ny  
Hybrid Core-teknik
(Intel® Celeron® – Intel® Core™ i5 för torn och liten formfaktor; Intel® Celeron® – Intel® Core™ i7 för Micro)

•••
Integrerad  Intel® Wi-Fi 6E (tillval) håller verksamheten igång med en stark, pålitlig 
och optimerad anslutning. 

•••
inbyggt stöd för upp till 4 bildskärmar utan ytterligare grafikkort, med DisplayPort som tillval för 
att driva bildskärmar på upp till 8K-upplösning för bättre färggradering och stabilare rörelser.

O P T I P L E X

3000 TORN, LITEN 3000 TORN, LITEN 
FORMFAKTOR OCH MIKROFORMFAKTOR OCH MIKRO

Ekosystem för 
3000-serien
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O P T I P L E X

3000 TUNN KLIENT3000 TUNN KLIENT
Smidig och elegant stationär tunn klient optimerad för  
Dell Cloud Client

Den mest säkra14 och mångsidiga tunna klient, nu utformad 
med OptiPlex, det mest tillförlitliga namnet inom datorinnovation 
de senaste 29 åren. OptiPlex utökar vårt utbud av fasta datorer 
och introducerar våra bäst presterande ultrakompakta tunna 
klient för stationära datorer, optimerad för Dell Cloud Client-
programlösningar. OptiPlex 3000 Thin Client är byggd med 
samma pålitliga, hållbara design och rika ekosystem som du har 
kommit att förvänta dig av det mest tillförlitliga namnet inom 
företagsdatorer. 

Med nya hybridarbetsmodeller är OptiPlex Thin Client redo att 
ansluta med inbyggt stöd för populära virtuella arbetsytor och 
gör samarbetet enkelt med en optimerad arkitektur som stöder 
ledande enhetliga kommunikationslösningar.

Läs mer om Cloud Client Workspace-programvara
Dell.com/CloudClientWorkspace 

VIKTIGA FÖRDELAR

Intel® Celeron och Pentium Quad Core ger direkt, sömlös åtkomst till 
digitala och virtuella arbetsytor
•••
Kompakt, fläktlös design är idealisk för mindre utrymmen och leverera en 
tyst och pålitlig datorupplevelse (inga rörliga delar)
•••
Lång livscykel med 3 års Service på plats nästa arbetsdag (som förväntas 
av Thin Client-kunder)
•••
Modern hybridmolnhantering för större kontroll och smidighet 

Ekosystem för 
3000 tunn klient

http://www.dell.com/CloudClientWorkspace
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^ OptiPlex är Dells mest hållbara stationära portfölj, baserat på Dells interna analys, oktober 2021; (analys av innovationsområden, material och % återvunnen plast och återvunnen plast)  
CLM-003453 

1.  Baserat på interna analyser, april 2021. Dell Optimizer finns tillgänglig för enheter från 2020, OptiPlex 3000-serien, Latitude 3310 2-i-1 eller Latitude Chromebook Enterprise. Funktionernas 
tillgänglighet och egenskaper varierar beroende på modell.

2. Baserat på Dells interna analys, januari 2020; Dell Technologies Legal AD#G20000026

3. Friskrivning: 6 GHz Wi-Fi 6E-drift kräver användning av Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)-produkter i kombination med operativsystem och routrar/AP:er/gateways som stöder Wi-Fi 6E, tillsammans med 
regional spektrumallokering och obligatoriska regulatoriska certifieringar. Inte tillgängligt i alla regioner. Mer information finns på intel.com/PerformanceIndex (Connectivity).

4. Baserat på IEEE 802.11ax-specifikationen, 160 MHz-kanaler och Wi-Fi 6/6E med för teknikfördelar och betydligt högre maximala teoretiska datorklienthastigheter jämfört med vanliga Wi-Fi 
5/80 MHz-produkter.

+ Källa: Dell Services Data, OptiPlex-plattformar sålda mellan 2019 – 2021. 

++ Källa: Baserat på Dell-analys utförd i oktober 2021 som jämför hårddisk- och SSD-diskprestanda på Vostro- och OptiPlex-system. De faktiska resultaten kan variera.

5. ExpressResponse använder AI och Intel® Adaptix Technology för att hantera hastigheter och prestanda för dina mest kritiska program. Funktionernas tillgänglighet och egenskaper varierar 
beroende på modell.

6. Baserat på resultat i test som utförts av Dell Labs juni 2020 där prestanda jämförs för ExpressConnect aktiverat respektive inaktiverat. De faktiska resultaten kan variera. Testresultaten 
garanterar inte samma prestanda som under testförhållanden. Hastigheten kan variera beroende på tjänsteleverantörens bredbandsabonnemang och täckningsområde. Ytterligare avgifter 
tillkommer. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

7. Källa: ”OptiPlex är Dells mest hållbara stationära portfölj”. Baserat på Dells interna analys, oktober 2021; (analys av innovationsområden, material och % återvunnen plast och plast med sluten 
slinga) CLM-003453.

8. Källa: ”Stationära OptiPlex-datorer är tillverkade med upp till 60 % återvunnet material.” Baserat på interna analyser, oktober 2021.

9. Källa: Baserat på kundernas svar på ESG:s Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey beställd av Dell Technologies och genomförd från 4/27/21 – 5/8/21. 211 kunder som för närvarande 
använder OptiPlex svarade med nivån av samtycke till uttalandet ”Vår erfarenhet av datorteknik har hållit vår organisation igång genom de senaste utmanande tiderna (t.ex. gjort det möjligt för 
oss att undvika förseningar av produktlanseringar, lidande av förlorad produktivitet etc.). 
Påståendet är baserat på procentandelen kunder (cirka 90 %) som svarat ”Instämmer helt” eller ”Instämmer” på påståendet. CLM-003503.

10.  Källa: Baserat på ESG-undersökning beställd av Dell Technologies, ”Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey” genomförd från 27/4/21 till 5/8/21. Resultat härledda från en undersökning 
av IT-beslutsfattare med inflytande och kunskap om deras organisationers inköpsbeslut och supportmiljö för sina datorer (procentandel svarande, N=202). Använd inte i Kina, Colombia eller 
Guatemala. CLM-003495

11. Baserat på ett IDC-dokument beställt av Dell, ”The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Live-Cycle Services”, december 2021. Resultaten bygger på 
en undersökning av 455 organisationer världen över. De beräknade besparingarna reflekterar kostnader förknippade med den tid som lagts ner på distributionsaktiviteter för IT-personal och 
inkluderar inte listpriset för ProDeploy Plus. Kostnadsbesparingar i USD. De faktiska resultaten varierar.

12.  Baserat på Dells analys av programmet Dell Hybrid Client som är förinstallerad på utvalda kommersiella klienter från Dell med Wyse Management Suite Pro Dell Hybrid Client-licens jämfört med 
liknande lösningar, juli 2020. Mer information finns på www.DellTechnologies.com/DellHybridClient

13. Källa: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2021.

14. Baserat på Dells analys av Dell Wyse ThinOS jämfört med konkurrerande produkter, mars 2020. AD#G19000130
Geografiska begränsningar: Anspråk av typen ”Dell gentemot ej namngivet företag” baserat på intern analys kan inte användas i följande länder: Chile, Kina, Hongkong, Korea, Malaysia, 
Ryssland, Sydafrika, Taiwan, Ukraina, Venezuela, Vietnam

Mer information: Dell.com/OptiPlex

http://Dell.com/OptiPlex
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