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Låt Precision vara kraften bakom din passion

I mer än 25 år har Dell Precision 

levererat mångsidig design, 

topprestanda och tillförlitlighet som 

ger dig full kontroll över dina mest 

krävande program. Du kan anpassa 

en workstation efter din kreativa 

expertis med vår omfattande 

produktportfölj, som passar alla 

från prisbelönta filmskapare 

och animatörer till framstående 

arkitekter och ingenjörer, till 

datavetare och VR-utvecklare. 

Mer information finns på 

Dell.com/Precision.

Behöver du hjälp med att hitta 
rätt workstation för dig?

Besök vår Workstation Advisor, 

ett interaktivt verktyg som 

hjälper dig att identifiera din 

unika systemkonfiguration.

LÄGG TILL 
LIVSTILSBILD 

https://www.dell.com/en-us/shop/cty/sc/workstations
https://www.dell.com/precision/wsadvisor/Industries
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Smart prestanda

Dina enastående idéer förtjänar den enastående 

kraften hos världens främsta workstation-datorer1. 

Dell Precision levererar maximal prestanda med 

processorer och grafik i professionell klass, liksom 

enormt minne och omfattande lagringsalternativ. 

Dessutom är Dell Optimizer for Precision den enda 

AI-baserade prestandamjukvaran i branschen som 

automatiskt justerar din workstation med hjälp av 

maskininlärning, för ännu bättre prestanda. 

Varför välja en Dell Precision-workstation?

Varje Dell Precision utformas med funktioner som 

du behöver för att förverkliga dina största idéer. 

Viktig designteknik

Viktig prestandateknik

Nyskapande design

Upplev obegränsad innovation med våra nya 

tunnare och lättare mobila workstation-datorer 

i premiumdesign. Dessa enheter kan ha alternativ 

som InfinityEdge, UHD+, HDR och pekskärm, liksom 

avancerad värmeteknik som gör att systemet kan 

hållas igång med hög hastighet under längre tid. Unik 

design i flera formfaktorer ger maximal skalbarhet, 

inklusive workstation för rack, små formfaktorer och 

torn-workstation-datorer. Utvalda torn har dessutom 

FlexBay-fack för enkelt byte av komponenter, samt 

avancerad flerkanalig kylning för enastående akustik 

och värmeprestanda.
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Extrem tillförlitlighet

Dell lägger ned tusentals timmar på noggranna 

tester av Dell Precision-workstation-

datorer i samarbete med oberoende 

mjukvaruleverantörer (ISV), så att vi kan 

leverera en fullständigt optimerad workstation 

till dig. Dessa mjukvarupartner samarbetar med 

oss och våra kunder för att ge bästa möjliga 

användarupplevelse. Läs mer om ISV-certifiering 

på PrecisionWorkstations.com.

Dells exklusiva, BIOS-baserade Reliable Memory 

Technology Pro tillhandahåller ECC-minne 

(Error Correction Code), som automatiskt 

åtgärdar enbitsminnesfel. RMT Pro identifierar 

och kartlägger dåliga minnessektorer på 

Varför välja Dell Precision-workstation-
datorer?

Varje Dell Precision utformas med funktioner som 

du behöver för att förverkliga dina största idéer. 

Viktig teknik

DIMM-kretsarna så att de inte används igen efter en 

omstart, vilket hjälper till att undvika minnesfel och blå 

kraschskärmar. Programvaran varnar även användaren 

när DIMM-kretsar har nått en kritisk felpunkt och bör 

bytas ut.

Våra mobila system är MIL-SPEC-testade för att se till 

att de är robusta och kan hantera normalt slitage från 

resor. Dell ProSupport Plus är dessutom branschens 

mest omfattande erbjudande av service och support, 

så du får både kvalitetsprodukter och de ultimata 

tjänster som kan användas med dem.

http://precisionworkstations.com/software-certification-lookup
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Säkerhet

Vi vet att säkerhet är viktigt 

för dig, så alla Dell Precision-

workstation-datorer har viktiga 

säkerhetsfunktioner som du har 

nytta av på kontoret, på resande 

fot och överallt däremellan.

Driver ny teknik

Dell Precision workstation-datorer 

är grunden för att skapa virtuellt 

innehåll och innehåll med förstärkt 

verklighet samt avancerad 

kommersiell visualisering. Vår 

omfattande portfölj Redo för VR 

tillsammans med Dell Technology-

partnerprogrammet ger vartenda 

kontor futuristisk effektivitet och 

innovation. 

Dell Precision-workstation-datorer 

levererar även kraften att installera 

och hantera plattformar för kognitiv 

teknologi, inklusive maskininlärning, 

djupinlärning och artificiell intelligens, 

för att hjälpa företag att lösa 

komplicerade problem och få 

värdefulla insikter från sina data.

Viktig teknik på utvalda 
system

https://www.workstationguides.com/arvr/
https://www.workstationguides.com/ai/
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Dell Optimizer for Precision

ExpressResponse

Använder AI för att optimera 

programprestanda.

Bara på Precision-workstation-
datorer

Fantastiskt ljud

Finjusterar automatiskt ditt 

system genom att reglera 

bakgrundsljud och hantera 

talvolym.

Optimering för 

lagringsintensiva program

Ger optimerad prestanda 

för program som hanterar 

stora filtyper.

ExpressCharge

Ger 35 % laddning på ca 

15 minuter eller 80 % på 

en timme.

ExpressDischarge

Smart utökning av batteritid.

ExpressConnect

Hittar de två bästa WiFi-

signalerna och anslutningen med 

mest tillgänglig bandbredd. 

Rapportering och analys

Identifierar 

prestandaflaskhalsar och 

hjälper till med IT-planering. 

ExpressSign-in

Använder närvarokännande 

teknik för att känna igen när du 

är nära och väcker ditt system 

automatiskt. 
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Medier och underhållning

Bli expert på ditt arbetsflöde för digitalt 

innehåll med en Precision-dator som 

samarbetar med medieleverantörer 

som Adobe, Avid, Autodesk och 

många andra ISV-leverantörer.

Olja och gas

Komplexa arbetsflödesmodeller 

och stordataanalyser är 

ingen match för kraft i 

workstationklass kombinerat 

med stöd för Halliburton, 

Sclumberger och IHS Markit.

Myndigheter och 

utbildning

Ta design, dataanalys och 

kreativa lösningar till nästa 

nivå med Dell Precision.

Ekonomi och finansiella tjänster

En Precision-workstation från 

Dell kan driva börshandel, 

finansiell analys och banktjänster 

genom samarbeten med 

finansiella institutioner och 

mjukvaruleverantörer.

Tillverkning och konstruktion

Få ut produkter på marknaden 

snabbt, förbättra design och 

minska antalet prototyper med 

Autodesk, Dassault Systèmes, 

ANSYS och annan mjukvara som 

drivs av en Precision-dator.

Sjukvård och biovetenskap

Hantera telemedicin, EMR-

system och PACS-bilder genom 

samarbeten med GE Healthcare, 

Barco, Cerner och Epic.

Prestanda som är avgörande för variation

Dell Precision-workstation-datorer är byggda för branschledande 

användare inom en rad områden, från 3D-animering till finansiell analys. 

Utforska våra branscher nedan för att ta reda på hur du kan dra nytta av 

Precision-workstation-datorer för att stärka ditt arbetsflöde. 

Mer information

Mer information Mer information

Mer information

Mer information

Mer information

https://www.workstationguides.com/mediaandentertainment/
https://www.workstationguides.com/energy/
https://www.workstationguides.com/finance/
https://www.workstationguides.com/education/
https://www.workstationguides.com/healthcare/
https://www.workstationguides.com/manufacturingandengineering/
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SPECIALIST

SERIEBROSCHYR

DELL PRECISIONDELL PRECISION
K O M M E R S I E L L A  

SPECIALIST

15 % 
av 

arbetsstyrkan

2 gånger 
fler 

prestandaapplikationer 
används (jämfört med 

andra roller)

43 % 
arbetar 

hemifrån

SLUTANVÄNDARROLLERSLUTANVÄNDARROLLER
Möt specialisten

På Dell Technologies har vi omdefinierat våra kommersiella 

slutanvändarroller för att anpassa våra produkter efter hybridarbetarnas 

unika arbetsstilar och utmaningar. Vi har eliminerat gissningarna från att 

välja rätt verktyg för jobbet med genomtänkt utvalda lösningar som är 

skräddarsydda för varje slutanvändares behov.

Precision-workstation-datorer är utformade för specialister på 

specialiserade och komplexa områden där de utför analyser och detaljerat 

arbete. De behöver högsta prestanda och de bästa säkerhetsalternativen 

för skrivbordsproduktivitet med möjlighet att arbeta var som helst. 

Specialister: motivation

Ta fram resultat på expertnivå

Får en känsla av tillfredsställelse 

och stolthet över att se deras 

projekt leda till resultat

Är glada över utmaningen att 

lösa komplexa problem och 

leverera unika lösningar

Specialister: utmaningar

Ställs inför utmaningar vid 

konfiguration av enheter på 

olika arbetsytor

Behöver samarbeta och vara 

uppkopplade var de än är 

Arbetar bäst med en ren och 

effektiv arbetsyta 

Hanterar regelbundet 

anslutningar och ström
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D E L L  P R E C I S I O N  M O B I L E  W O R K S TAT I O N - S E R I E N

MOBILA WORKSTATION-DATORER MOBILA WORKSTATION-DATORER 
I PRECISION 3000-SERIENI PRECISION 3000-SERIEN

Förbättra tekniken så att den matchar din kompetens med prisvärd 

workstationprestanda och tillförlitlighet i ett tunt och lätt paket. 

Avgörande inom design, kreativt arbete, webbdesign, finansiell 

analys och avancerad användning av Microsoft-program.

Precision 3580

3580 är en tunn och lätt kostnadseffektiv 

workstation. Denna workstation på ingångsnivå 

är utformad med upp till 20 % återvunnen 

kolfiber i LCD-locket och en nätadapterkabel 

med 50 % återvunnen koppar, samt andra 

funktioner med hållbarhet i tanken samtidigt 

som 2D CAD-användare och avancerade 

användare får en elegant och snygg design.

Precision 3480

Liten, tunn och kraftfull. Med en 14-

tums workstation på ingångsnivå som 

är perfekt för avancerade användare, 

samarbetsverktyg som Teams och 

Zoom, såväl som studenter och proffs 

som kör lätta 2D/entry 3D CAD-

applikationer.

Precision 3581

Vårt bästa pris för en workstation 

med hög prestanda3. Precis som 

3580 har den hållbara inslag 

kombinerat med en stilren design. 

Men detta system har en något 

högre prestanda, vilket ger 

oumbärlig prestanda för 3D CAD 

samt kreativa program.

(Tillbehör säljs separat.)

+

+

+

https://content.hmxmedia.com/precision-15-3580-laptop/index.html
https://content.hmxmedia.com/precision-15-3581-laptop/index.html
https://www.dell.com/identity/global/LoginOrRegister/a2fbc49e-ac99-4289-830f-774a9a0ce9dd?feir=1
https://www.dell.com/identity/global/LoginOrRegister/a2fbc49e-ac99-4289-830f-774a9a0ce9dd?feir=1
https://content.hmxmedia.com/precision-14-3480-laptop/index.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3480-spec-sheet.pdf.external
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3581-spec-sheet.pdf.external
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3580-spec-sheet.pdf.external
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D E L L  P R E C I S I O N  M O B I L E  W O R K S TAT I O N - S E R I E N

MOBILA WORKSTATION-DATORER MOBILA WORKSTATION-DATORER 
I PRECISION 5000-SERIENI PRECISION 5000-SERIEN

Stanna i din kreativa zon med workstation-datorer med 
förbättrad prestanda och imponerande design med en 
kombination av stil och kapacitet. Dessa enheter har en lätt 
men robust utformning som gör dem perfekta för användare 
som är på språng. De passar utmärkt för standardprogram inom 
exempelvis design och kreativitet.

Precision 5480

Världens mest kraftfulla 14-tums mobila 

workstation är också vår minsta och lättaste 

workstation.4 Trots den lilla formfaktorn är detta 

ett riktigt kraftpaket, med en 45 W processor 

och professionell grafik från Intel och NVIDIA.

Precision 5680

En snygg, tunn och lätt 16-tums workstation 

som levererar enastående prestanda i ett litet 

format. Perfekt för kreativa användare med upp till 

UHD+16:10-skärm, PremierColor och förstklassiga 

högtalare.

+ +

https://content.hmxmedia.com/precision-16-5680-laptop/index.html
https://content.hmxmedia.com/precision-14-5480-laptop/index.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-5480-spec-sheet.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-5680-spec-sheet.pdf
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D E L L  P R E C I S I O N  M O B I L E  W O R K S TAT I O N - S E R I E N

MOBILA WORKSTATION-DATORER MOBILA WORKSTATION-DATORER 
I PRECISION 7000-SERIENI PRECISION 7000-SERIEN
Få ännu mer kraft med ultraskalbar mobil prestanda och tillförlitlighet 

som ger dig möjlighet att bearbeta massiva datauppsättningar, 

utforma simuleringar och analyser, göra återgivanden och till och med 

hantera VR- och AI-arbetsbelastningar. Dessa enheter passar perfekt 

för användning inom energi, sjukvård, teknik och kreativt arbete.

Precision 7680

Vår mest kraftfulla 16-tums mobila workstation3 är 

utformad för att leverera prestanda hos en stationär 

dator i en lättburen workstation. Detta system är 

anpassat med antingen ett tunt eller prestandachassi, 

baserat på dina prestandakrav.

Precision 7780

Vår mest kraftfulla mobila workstation3 är redo för 

VR och AI. Om du vill maxa dina programs prestanda 

när du tar med dem på resan eller till hemmakontoret 

är det här rätt workstation för dig. Den har en stor 

17-tums skärm, vilket passar perfekt för program med 

många detaljer.

+

+

https://content.hmxmedia.com/precision-16-7680-laptop/index.html
https://content.hmxmedia.com/precision-17-7780-laptop/index.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-7680-spec-sheet.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-7780-spec-sheet.pdf
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M O B I L A  W O R K S TAT I O N - D AT O R E R  –  S N A B B  J Ä M F Ö R E L S E

3480 3580 3581 5480 5680 7680 7780
13:e 

generationens 
processor 
(upp till)

Intel® Core™ 
i7, P 28 W, 
14 (6P+8E) 

kärnor

Intel® Core™ 
i7, P 28 W, 
14 (6P+8E) 

kärnor

Intel® Core™ 
i9, H 45 W, 
14 (6P+8E) 

kärnor

Intel® Core™ 
i9, H 45 W 
14 (6P+8E) 

kärnor

Intel® Core™ 
i9,

14 kärnor 
(6P+8E)

Intel® Core™ 
i9, HX 55 W, 

24 (8P + 16E) 
kärnor

Intel® Core™ 
i9, HX 55 W, 

24 (8P + 16E) 
kärnor

Grafikkort 
(upp till)

NVIDIA RTX™ 
A500 (4 GB)

NVIDIA RTX™ 
A500 (4 GB)

NVIDIA RTX™ 
2000 Ada  

(8 GB)

NVIDIA RTX™ 
3000 Ada-

grafik (8 GB)

NVIDIA RTX™ 
5000 Ada  
(16 GB)

NVIDIA RTX™ 
5000 Ada  
(16 GB)

NVIDIA RTX™ 
5000 Ada  
(16 GB)

Minne (upp till)

64 GB, DDR5 
4 800 MT/s, 

inte 
felkorrigerande 

minne

64 GB, DDR5 
4 800 MT/s, 

inte 
felkorrigerande 

minne

64 GB, DDR5 
4 800 MT/s, 

inte 
felkorrigerande 

minne

64 GB, DDR5  
6 000 MT/s, 

inte 
felkorrigerande 

minne

64 GB, DDR5  
6 000 MT/s, 

inte 
felkorrigerande 

minne

128 GB 
(CAMM), 

64 GB 
(SODIMM), 
5 600 MT/s, 

val mellan ECC 
och icke ECC

128 GB 
(CAMM), 64 GB 

(SODIMM), 
5 600 MT/s, val 
mellan ECC och 

icke ECC

Lagring 
(upp till)

2 TB 3 TB 4 TB 4 TB 8 TB
Tunn: 8 TB 
Prestanda: 

12 TB
16 TB

Skärm 
(upp till)

14 tum FHD, 
PremierColor. 
Pekskärm och 
ComfortView 
Plus som tillval

15,6 tum FHD, 
PremierColor, 
pekfunktion 

och 
ComfortView 
Plus som tillval

15,6 tum FHD, 
PremierColor, 
pekfunktion 

och 
ComfortView 
Plus som tillval

14 tum 
InfinityEdge 
16:10 QHD+-

skärm, 
PremierColor 

med 
pekfunktion, 
penna och 

ComfortView 
Plus

16 tum, 3-sidig 
InfinityEdge 
16:10 UHD+ 

OLED-
skärm med 

pekfunktion, 
PremierColor, 
ComfortView 

Plus

16 tum, 16:10 
OLED-skärm 

med HDR500, 
PremierColor, 
pekfunktion 

och 
ComfortView 

Plus som 
alternativ

17,3 tum 
16:9-skärm 

med HDR400, 
PremierColor 

och 
ComfortView 

Plus som 
alternativ

Bredd
321,35 mm/ 
12,65 tum

357,80 mm/ 
14,09 tum

357,80 mm/ 
14,09 tum

310,60 mm/ 
12,22 tum

356,61 mm/ 
14,04 tum

356 mm/ 
14,2 tum

398 mm/ 
15,67 tum

Djup
212 mm/ 
8,35 tum

 233,30 mm/ 
9,19 tum

233,30 mm/ 
9,19 tum

210,35 mm/ 
8,27 tum

240,33 mm/ 
9,46 tum

258 mm/ 
10,18 tum

265 mm/ 
10,44 tum

Höjd

19,06 mm/ 
0,75 tum 
(fram), 

21,04 mm/ 
0,83 tum (bak)

20,80 mm/ 
0,82 tum 
(fram), 

22,80 mm/ 
0,90 tum (bak)

22,70 mm/ 
0,89 tum 
(fram), 

24,70 mm/ 
0,97 tum (bak)

7,49 mm/ 
0,29 tum 

(fram), 11,09 
mm/ 

0,43 tum (bak)

20,05 mm/ 
0,78 tum 

(fram), 22,17 
mm/ 

0,87 tum (bak)

Tunn: 
22,30 mm/ 

0,88 tum (fram), 
23,20 mm/ 

0,92 tum (bak) 
Prestanda: 
25,05 mm/ 

0,99 tum (fram), 
25,95 mm/ 

1,03 tum (bak)

25,95 mm/ 
1,03 tum (fram), 

26,7 mm/ 
1,06 tum (bak)

Vikt från
1,39 kg/ 
3,06 lb

1,63 kg/ 
3,56 lb

1,795 kg/ 
3,96 lb

1,48 kg/ 
3,26 lb

1,99 kg/ 
4,49 lb

Tunn: 
2,6 kg/5,75 lb

Prestanda: 
2,67 kg/5,90 lb

3,05 kg/ 
6,73 lb

www.dell.com/precision

http://dell.com/precision
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D E L L  P R E C I S I O N  F I X E D  W O R K S TAT I O N - S E R I E N

STATIONÄRA DATORER, TORN STATIONÄRA DATORER, TORN 
OCH RACK I 3000-SERIENOCH RACK I 3000-SERIEN
Ta med dina idéer till nya platser med en workstation som 

matchar din kompetens utan att kosta skjortan. Dessa 

workstation-datorer finns i kompakt, liten formfaktor och 

torndesign och passar perfekt där det är ont om utrymme 

samt även i vissa Edge-användarfall. De är optimala för inom 

ekonomi, design, kreativt arbete och mycket mer.

Precision 3260 Compact

3260 Compact är en workstation med 

ultraliten formfaktor och har utformats 

för små arbetsytor och edge computing. 

Det lilla men kraftfulla systemet kan 

hantera upp till sju 4K-skärmar (även stöd 

för 8K) och är VR-optimerat. Med flera 

monteringsalternativ och damm- och 

kabelskydd kan enheten placeras nästan 

var som helst.

Precision 3460 SFF

Denna workstation bjuder på otrolig 

prestanda och tillförlitlighet i liten 

formfaktor, vilket gör den perfekt 

för utrymmesbegränsade arbetsytor 

och edge computing. Tack vare flera 

monteringsalternativ för skrivbord, liksom 

rackmontering, kan du hålla arbetsytan fri. 

+

+

https://content.hmxmedia.com/precision-3260-workstation/index.html
https://content.hmxmedia.com/precision-3460-workstation/index.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3260-spec-sheet.pdf.external
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3460-sff-spec-sheet.pdf
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D E L L  P R E C I S I O N  F I X E D  W O R K S TAT I O N - S E R I E N

STATIONÄRA DATORER, TORN STATIONÄRA DATORER, TORN 
OCH RACK I 3000-SERIENOCH RACK I 3000-SERIEN

Precision 3660 Tower

Exceptionell skalbarhet i torndesign, med 

prestanda som kan hantera VR- och 

AI-arbetsbelastningar. 3660 Tower har 

ett extremt luftigt chassi och funktion 

för vätskekylning för att köra tunga 

arbetsbelastningar med lägsta möjliga 

ljudnivå. 3660 introducerar även fack 

som nås framifrån och har praktiska och 

säkra alternativ för flyttbar lagring.

+

https://content.hmxmedia.com/precision-3660-workstation/index.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3660-spec-sheet.pdf
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D E L L  P R E C I S I O N  F I X E D  W O R K S TAT I O N - S E R I E N

TOWER I 5000-SERIENTOWER I 5000-SERIEN
Håll jämna steg med dina idéer med ett mid-stream-torn 

som är utformat för fantastisk prestanda för resurskrävande 

program. Versioner för VR, AI-optimering och datavetenskap 

tillgängliga.

Precision 5860 Tower

Upplev stor kraft i en innovativ 

torndesign med kraftfulla 

processorer. 5860 Tower är perfekt 

för professionella användare som 

arbetar med grafik och dataintensiva 

designprogram som kräver ett 

högre antal kärnor och avancerad 

grafiksupport i en arkitektur med en 

sockel. Det verktygslösa chassit med 

FlexBay-utformning har stöd för en rad 

olika moduler, inklusive skalbar lagring. 

Dessutom hålls temperaturen nere 

med den revolutionerande flerkanaliga 

termiska utformningen.

+

https://content.hmxmedia.com/Precision-5860-workstation/index.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-5860-tower-spec-sheet.pdf
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D E L L  P R E C I S I O N  M O B I L E  W O R K S TAT I O N - S E R I E N

TORN OCH RACK I 7000-SERIENTORN OCH RACK I 7000-SERIEN

Maximera din produktivitet med våra mest skalbara workstation-

datorer. Med torn i medelstort format och fullformat samt en 

workstation för 2U-rack passar dessa enheter utmärkt för nästan 

alla data- eller grafikintensiva program.

Precision 7865 Tower

Ge mer kraft åt din produktivitet 

med 7865 Tower – perfekt för 

tekniker, designer, analytiker och 

datavetare vars program inkluderar 

flertrådig, beräkningsintensiv 

analys, simulering och 

återgivandeprogram som kräver 

ett högt antal processorkärnor. 

Har AMD Ryzen Threadripper™ 

PRO (280 W) som processor, 

med mellan 12–64 kärnor, upp till 

två NVIDIA eller AMD Pro 300 W 

som grafikkort och 56 TB RAID-

kompatibel lagring.

Precision 7960 Tower

Vår mest kraftfulla och skalbara 

tornworkstation3. 7960 Tower 

är suverän för kunder som 

kör komplexa programmiljöer 

med interaktiv design, 

analys, datavetenskap och 

utforskning av mycket stora 

datauppsättningar, samt nya 

program/arbetsbelastningar som 

artificiell intelligens och xReality. 

En mångsidig utformning med 

delat chassi ger åtkomst till 

FlexBay-fack från framsidan utan 

verktyg och levererar maximal 

lagringsutbyggbarhet. 

Precision 7960 Rack

Upplev högsta nivå av säker 

fjärråtkomst och ultimat 

workstationprestanda i en 

industriell utformning för 2U-rack. 

Med Integrated Dell Remote 

Access Controller (iDRAC) kan 

du dessutom enkelt installera, 

uppdatera, övervaka och underhålla 

fjärranslutna workstation-datorer. 

Samarbeta i hela organisationen, 

samtidigt som du håller din IP i 

datacentret.

+++

https://content.hmxmedia.com/precision-7865-workstation/index.html
https://content.hmxmedia.com/precision-t7960-workstation/index.html
https://content.hmxmedia.com/precision-r7960-workstation/index.html
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-7960-rack-spec-sheet.pdf.external
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-7960-tower-spec-sheet.pdf.external
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-7865-spec-sheet.pdf.external
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Precision 3260 Compact Precision 3460 SFF Precision 3660 Tower
Prestanda i workstationklass som är förpackad 

i vår minsta workstation
Prestanda och prisvärdhet i ett kompakt format Kraftfullt och prisvärt torn

• Kompakt, ultraliten formfaktor
• Upp till Intel® Core™ i9, 24 kärnor (8P+16E)
• Upp till 95 W NVIDIA RTX A3000-grafik (6 GB)
• Upp till 9 TB lagring, RAID 0/1
• Upp till 64 GB 4800 MHz

ECC eller NECC DDR5-minne

• SFF
• Upp till Intel® Core™ i9, 24 kärnor (8P+16E)
• Upp till 75 W AMD- eller NVIDIA-grafik
• Upp till 20 TB lagring, RAID 0/1
• Upp till 64 GB eller upp till 4 800 MHz 

ECC eller NECC DDR5-minne

• Torn
• Upp till Intel® Core™ i9, 24 kärnor (8P+16E)
• Upp till 450 W AMD- eller NVIDIA-grafik
• Upp till 28 TB lagring, RAID 0/1/5/10
• Upp till 128 GB eller upp till 4 400 MHz

ECC eller NECC DDR5-minne 

Precision 5860 Tower Precision 7865 Tower Precision 7960 Tower Precision 7960 Rack
Mellantorn med exceptionell skalbarhet Mellantorn med full tornskalbarhet Kraftfull, gjord för avancerad skalbarhet Kraftfull prestanda och hög säkerhet i en 

2U-formfaktor.

• Mellantorn
• Intel® Xeon® (225 W), upp till 24 

kärnor
• Upp till (2) 300 W AMD- 

eller NVIDIA-grafik
• Upp till 56 TB lagring, RAID 

0/1/5/10
• Upp till 2 TB 4 800 MHz 

DDR5 ECC-minne

• Mellantorn 
• AMD Ryzen Threadripper™ Pro-

processorer, upp till 64 kärnor
• Upp till (2) 300 W AMD- eller 

NVIDIA-grafik
• Upp till 56 TB lagring, RAID 

0/1/5/10
• DDR4-minne på upp till 1 TB 

med 3 200 MHz

• Fullt torn
• Intel® Xeon® (350 W), upp till 

56 kärnor
• Upp till (4) 300 W AMD- 

eller NVIDIA-grafik
• Upp till 152 TB lagring, 

RAID 0/1/5/10
• Upp till 4 TB 4 800 MHz 

DDR5 ECC-minne

• 2U-rack
• Upp till (2) Intel® Xeon® (350 W), 

upp till 56 kärnor vardera
• Upp till (2) 300 W AMD- 

eller NVIDIA-grafik
• Upp till 128 TB lagring, 

RAID 0/1/5/10
• Upp till 8 TB 4 800 MHz 

DDR5 ECC-minne

 2 Baserat på Dells analys, januari 2021. 21 % bioplast i LCD-locket.



Upp till 5 typer
av återvunnet eller förnybart material 
används i komponenterna i utvalda 
mobila Precision-workstation-datorer.

Ekomärkningar

1:a
Precision 5680 är den första mobila 
Precision-workstation med chassin 
tillverkade av återvunnet aluminium2 

och med låga koldioxidutsläpp.

100 %
Nya mobila Precision-workstation-
datorer levereras i förpackningar som 
till 100 % är återvunna eller förnybara 
och till 100 % återvinningsbara3.

Dell Precision stationära och mobila workstation-datorer är utformade med miljön i åtanke 
med hållbara material i våra produkter och förpackningar där det är möjligt.

DELL PRECISION WORKSTATION-DELL PRECISION WORKSTATION-
DATORERDATORER

1 Baserat på intern analys. Januari 2023. Gäller Precision 3480, 3580 och 3581.

2 Baserat på interna analyser, mars 2023.

3  Nya förpackningar tillverkas med upp till 93,2 % återvunnet innehåll och upp till 61,2 % förnybart innehåll i form av förnybara pappersfiber. Material varierar beroende på produkt och storlek. 

Tillvalsartiklar som lagts till i beställningen och som skickas med samma förpackning räknas inte in här. Pappersförpackningsmaterial kan återvinnas via kommunen. Datorväskan är tillverkad av 

återvunnen plast och kan återvinnas tillsammans med annan tunn plast.

Data per februari 2023

EPEAT

8.0
Genomgående ENERGY STAR 8.0

Över 30
EPEAT Gold-registrerade produkter

ENERGY STAR®→→

H Å L L B A R H E T  PÅ
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https://www.workstationguides.com/arvr/
https://www.dell.com/solutions/systembuilder/us/en/g_5/Precision-Workstation-Advisor
https://www.workstationguides.com/mediaandentertainment/
https://www.workstationguides.com/mediaandentertainment/


1 Källa: IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, kvartal 4 2022 (baserat på enheter)
2 Enligt Dells analys, januari 2021. 21 % bioplast i LCD-locket.
3 Enligt Dells analys, februari 2023
4 Baserat på14-tums workstation-datorer från Dell på marknaden, som inte erbjuder 45 W-processorer, som finns på Precision 5480, februari 2023.

Friskrivningsklausuler och juridisk text

Maj 2022
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