
UTFORSKA SYSTEMET 
SOM ÄR RÄTT FÖR DIG.

PERSONLIG 
PRESTANDA FÖR 
HYBRIDARBETE.

SMARTA FUNKTIONER GJORDA 
FÖR HYBRIDARBETE.

DATO RT I L LG Ä N G L I G H E T 6

ExpressConnect2

Intelligent Privacy1

ExpressCharge4

Samtidig anslutning till flera 

nätverk3 

Använder upp till två nätverk 

(trådbundet och trådlöst) samtidigt 

för snabbare nerladdningar av data 

och video. 

······

Bandbreddshantering

Prioriterar konferensprogram vid 

arbete på distans. 

······

Automatiskt nätverksbyte

Rekommenderar byte till starkare 

nätverk när sådant finns tillgängligt. 

Onlooker Detection gör att du kan 

texturera skärmen eller slå på Safe 

Screen när inkräktare upptäcks. 

······

Look Away Detect dimmar 

ner datorskärmen baserat på 

användarens beteende. 

······

ExpressSign-in upptäcker din 

närvaro och väcker systemet samt 

låser din dator om du lämnar den.

Förbättrar batteriets prestanda 

Ladda batteriet upp till 80 % 

på en timme och upp till 

35 % på bara 20 minuter med 

ExpressCharge Boost.

Håller dig i gång

Upp till 80 % laddning på en timme, eller 

använd ExpressCharge Boost och ladda 

batteriet med 35 % på bara 20 minuter.5

Förbättrar ljudupplevelsen.Bättre anslutning ger färre 

avbrott i konferenssamtal.

Världens mest omfattande svit med 

Intelligent Privacy-funktioner.*

fler 
dataöverföringar.**

mindre buffring.**

snabbare 
bearbetning 
för program 
och data.**

bättre 
videokvalitet.**
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inom 60 minuter.

Laddar batteriet 
från 0 till35 % 80 % 

Intelligent Audio

Smart borttagning av bakgrundsbrus 

minskar automatisk bakgrundsbruset 

via neural brusreduceringsteknik.

······

Mikrofon med närhetssensor ger ett 

klarare och tydligare ljud för tal och 

passar perfekt för konferenser och 

inspelning av podcaster. 

······

Förvrängningsreduktion analyserar 

ljudinnehåll i realtid och ger högre ljud 

ut utan rundgång.

ExpressResponse

Efter att ha lärt sig dina utvalda 

program ökar ExpressResponse 

prestandan och prioriterar uppgiften 

du har framför dig.

Dell Technologies har ett Dell Optimizer-drivet system 

som hjälper dig att uppnå maximal produktivitet.

† Gäller inte för workstation-datorer av 

torn- eller rackmodell.

Om du vill se tillgänglighet per produkt klickar du här.

ETT SYSTEM SOM ÄR LIKA 
UNIKT SOM DU.
Ta personlig datorprestanda till nästa nivå med Dell Optimizer – 

en inbyggd, AI-baserad optimeringsprogramvara som lär sig och 

reagerar utifrån ditt sätt att jobba.

Var redo för nästa steg med den senaste versionen av Dell Optimizer som 

gör det möjligt att ansluta, samarbeta och utföra ditt arbete var du än är.

Dell Optimizer anpassar sig efter ditt beteende, 

så att du får bättre anslutning, ljud och prestanda 

– på de smartaste företagsdatorerna*.

* Baserat på Dells interna analys av konkurrerande programvara och program för datorprestanda, september 2021. Intelligent Privacy finns på utvalda Dell-system och 

-enheter.
** ExpressCharge måste aktiveras från programvaran Dell Power Manager. Om ExpressCharge ska kunna fungera måste datorn vara avstängd eller försatt i viloläge. 

När laddningen har nått angiven kapacitet återgår den till normal hastighet. Rekommenderas att användas med medföljande Dell-nätaggregat. Laddningstiderna kan 

variera.
1 Intelligent Privacy finns på utvalda Dell-system och -enheter.
2 ExpressConnect finns med programvaran Dell Optimizer version 2.0 och senare. Ladda ner senaste versionen på https://www.dell.com/support/home.
3 Samtidig anslutning till flera nätverk (eller anslutningsbaserat teamarbete) är en ny anslutningsfunktion under ExpressConnect. Den skickar och tar samtidigt 

emot data- och videotrafik över två eller flera kabelbundna eller trådlösa anslutningar. Baserat på Dells interna analys, september 2021. ExpressConnect finns med 

programvaran Dell Optimizer version 2.0 och senare. Ladda ner senaste versionen på https://www.dell.com/support/home.  
4 Endast tillgängligt på mobila enheter. I Dell Power Manager-programvaran kan du välja ExpressCharge för att ladda systembatteriet från 0 % upp till 80 % 

på 60 minuter. När laddningen har nått 80 % återgår laddningshastigheten till normal hastighet. Rekommenderas för användning med det medföljande Dell-

nätaggregatet. Rekommenderas inte med ett nätaggregat med mindre kapacitet. Laddningstiden kan variera +/–10 % beroende på systemets tolerans. I 

programvaran Dell Power Manager kan du välja mellan standardläget Adaptive Charge eller ExpressCharge som kan ladda systemets batteri från 0 till 35 % inom 

20 minuter när systemet är avstängt och batteritemperaturen ligger mellan 16 och 45 °C. När ExpressCharge-läget är aktiverat kan systemets batteri därefter 

fortsätta laddas upp till 80 % på mindre än 60 minuter. När laddningen har nått 80 % återgår laddningshastigheten till normal hastighet. Rekommenderas för 

användning med det medföljande Dell-nätaggregatet. Rekommenderas inte med ett nätaggregat med mindre kapacitet. Laddningstiden kan variera +/–10 % beroende 

på systemets tolerans.
5 ExpressCharge måste aktiveras från programvaran Dell Power Manager. Om ExpressCharge ska kunna fungera måste datorn vara avstängd eller försatt i viloläge. 

När laddningen har nått angiven kapacitet återgår den till normal hastighet. Rekommenderas att användas med medföljande Dell-nätaggregat. Laddningstiderna kan 

variera.
6 Dell Optimizers funktioner och funktionalitet skiljer sig mellan olika enheter. Dell Optimizer är inte tillgänglig på Latitude Chromebook Enterprise. 

Copyright © 2021 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. 

eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.
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Dell Optimizer utrustar avancerade användare med 

ExpressResponse för att optimera prestandan för 

lagringsintensiva program. Precision workstation-

användare kan även använda en exklusiv analysfunktion 

för insikter i syfte att skapa en personlig prestanda.

Analyserar och förbättrar 

programprestandan.

Kör rapporter på 

arbetsbelastningar, 

systemprestanda och 

systemdiagnostik.

MAKT ÅT KREATÖRERNA.
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Mer information ›

Vi gör det smart. Du gör det ditt.


