
 Inteligence, na kterou se můžete 
spolehnout.

OPTIPLEX

S vylepšeným provedením a vestavěnou umělou inteligencí jsou stolní počítače OptiPlex chytřejší než dříve.  
Další generace OptiPlex obsahuje chytřejší a rychlejší stolní počítače s prověřenou spolehlivostí od 

společnosti, která již 27 let inovuje s pomocí zákazníků. 
Další informace naleznete na webové stránce dell.com/OptiPlex

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ POČÍTAČE ŘADY OPTIPLEX

http://dell.com/OptiPlex


Další generace představuje nové a rozšířené univerzální počítače zlepšující 
spolupráci než kdykoliv dříve a přepracované věžové počítače, které maximalizují 
přívod vzduchu, aby zařízení zůstalo chladné, a současně poskytují snazší 
přístup k součástem a lepší spojování s perifériemi. Kompaktní a výkonný 
typ micro, nyní s mnoha možnostmi montáže, se v maximální míře přizpůsobí 
vašemu stylu práce. Počítače OptiPlex 3090 a 7090 Ultra jsou ideálním řešením 
pro zákazníky, kteří požadují všestranné možnosti typu vše v jednom, ale 
také úplnou flexibilitu při výběru monitoru a řízení jejich obnovovacího cyklu 
v prostředí svých IT. OptiPlex Ultra je nejflexibilnější stolní počítač na světě2, 
který dodává plnohodnotný výkon v inovativním provedení bez nároků na prostor 
a s možností skrytí počítače v podstavci monitoru. Udržitelně vyrobené počítače 
OptiPlex typu vše v jednom a věž obsahují nejméně 35 % recyklovaných 
spotřebitelských plastů (PCR).3

INTELIGENTNÍ  
ŘEŠENÍ

Proč zvolit počítače OptiPlex?
CHYTŘEJŠÍ, RYCHLEJŠÍ, INTELIGENTNĚJŠÍ STOLNÍ POČÍTAČE

Užijte si maximální produktivitu s počítači typu věž připraveným na virtuální 
realitu a nejnovější zobrazovací technologii. Stejně kvalitní podpora pro více 
monitorů přináší bezproblémové zobrazení u počítačů typu věž a univerzálních 
počítačů. Počítač OptiPlex nabízí řešení, s nimiž je spolupráce chytrá a snadná. 
Letos jsme přidali technologii Intelligent Audio, která intuitivně optimalizuje 
zvuk a snímání mikrofonem, takže uživatel získává nejlepší zvukové možnosti. 
Vytvořte bezpečný pracovní prostor bez změti kabeláže pomocí speciálně 
vyrobených držáků, podstavců a kabelážových krytů. Řešení OptiPlex 
jsou navržena pro vzájemnou spolupráci a poskytují uživatelům plynulou, 
nepřerušovanou možnost pracovat.

PŘIZPŮSOBENÉ 
MOŽNOSTI KONCOVÝCH 

UŽIVATELŮ

• Nejchytřejší firemní počítače s vestavěnou umělou inteligencí1 v řadách 5000 a 7000.
• Procesory až 10. generace, až s 10 jádry Intel® Core™ i9
• Počítače OptiPlex 3090 a 7090 Ultra mají 11. generaci mobilních procesorů Intel Intel® 
• Až 128 GB paměti DDR4 s frekvencí 3 200 MHz znamená nejlépe reagující počítač OptiPlex.
• Volitelný integrovaný modul Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) pro lepší konektivitu než dříve.
• Všechny platformy procházejí přísnými testy kvality a překonávají standardy MIL-STD 810G. 
•  Bezpečně vyrobený hardware s modulem TPM 2.0, volitelnými přepínači proti otevření šasi, zamykatelným portem 

a kabelážovými kryty.
• Konstrukce bez nutnosti použít nástroje, snadný servis a rozšiřitelnost.
• Příslušenství je navrženo a testováno s ohledem na maximální produktivitu uživatelů systémů OptiPlex.
• Registrace Energy Star a EPEAT

SOUČÁSTI ŘADY OPTIPLEX

Objevte nejchytřejší počítače na světě s vestavěnou umělou inteligencí.1Stolní 
počítače OptiPlex 5000 a 7000 se neustále učí a přizpůsobují vašemu stylu 
práce s inteligentními nástrojem Dell Optimizer ExpressResponse, který 
optimalizuje výkon pěti nejdůležitějších uživatelských aplikací, takže mohou 
pracovat naplno a zvyšovat produktivitu. Zákazníci se mohou při nákupu snáze 
rozhodovat díky letošnímu přesnějšímu vymezení řad 3000, 5000 a 7000. Zažijte 
správný výkon s nejnovějšími procesory Intel® a flexibilními možnostmi rozšíření 
pomocí procesorů, disků SSD, rozhraní PCIe NVMe a bohaté konektivity pro 
přizpůsobené konfigurace. Počítače OptiPlex zajistí rychlejší produktivitu a vyšší 
efektivitu uživatelů pomocí detailů, jako jsou chytré přihlášení a konektivita, která 
přináší menší potřeby kabeláže.

VYŠŠÍ RYCHLOST 
A LEPŠÍ ODEZVA

OptiPlex je důvěryhodný pojem v oblasti stolních počítačů s 27 lety inovací 
zaměřených na zákazníky. Počítač OptiPlex byl navržen s ohledem na maximální 
spolehlivost, jako jeden z prvních podstupuje testy kvality nad rámec normy 
MIL-STD a je spolehlivým partnerem po celou dobu životnosti. Zachovejte si 
konkurenční výhodu pomocí důvěryhodných zařízení společnosti Dell Technologies 
s vestavěnými a volitelnými řešeními a službami zabezpečení. OptiPlex je součástí 
nejlépe zabezpečené flotily počítačů na světě.4 Užijte si rychlé, flexibilní IT bez 
velkých nároků v podobě komplexního řešení nasazení, zabezpečení, správy 
a podpory všech zařízení z cloudu na platformě Dell Technologies Unified 
Workspace.5

DŮVĚRYHODNÝ 
PARTNER



Prvotřídní, inteligentní, univerzální 24" nabízí nejlepší výkon, zvuk i obraz ve své třídě. Nyní s vestavěnou 
umělou inteligencí nástroje Dell Optimizer. Volitelná technologie Intel® vPro™ nabízí pokročilé funkce pro 
vzdálenou a mimopásmovou správu.
Elegantní a rozměrný: Konstrukce má malé rozměry, při současné optimalizaci obrazového prostoru se 
skvělou komplexní technologií IPS v displeji až k okrajům s rozlišením Full HD. Dostupné s volitelným matným 
dotykovým displejem. 
Rychlejší spouštění: Se dvěma zásuvkami M.2 pro paměť Intel® Optane™, diskem SSD a dvojnásobnou 
maximální velikostí paměti 64 GB DDR4 oproti předchozí generaci nic nenaruší vaši produktivitu.
Inovativní spolupráce: Čtyři mikrofony a standardní reproduktor s funkcí Intelligent Audio provádějí chytré 
úpravy a umožňují efektivnější komunikaci a spolupráci. Volitelná vysouvací webová kamera je dostupná 
s rozlišením Full HD nebo v infračervené verzi, transformuje možnosti spolupráce. Dostupné se softwarem 
Intel Unite®, jenž umožňuje chytré, zabezpečené schůzky.

Inteligentní, udržitelně vyrobený, univerzální s větším 24" displejem. Obsahuje rozšířené zabezpečení 
a produktivitu v prostorově úsporném provedení. Nyní s vestavěnou umělou inteligencí nástroje Dell Optimizer.
Správná obrazovka pro práci: Nové 24" dotykové a nedotykové displeje FHD nabízejí o 18,5 % větší aktivní 
plochu než předchozí řada zařízení OptiPlex 5000 All-in-One.
Neuvěřitelná grafika: Nyní s podporou samostatných grafických karet NVIDIA® pro čistší obraz a lepší 
zážitky s videem.
Snadné přihlášení ke spolupráci: Volitelná vysouvací webová kamera s rozlišením Full HD nebo 
v infračervené verzi podporuje funkci Windows Hello a rozpoznání tváře při snadném přihlášení. Moderní 
pohotovostní režim systému Windows 10 umožňuje uživateli počítač okamžitě zapnout resp. vypnout, 
a docílit tak nízké spotřeby a neustálé konektivity. Dva mikrofony a standardní reproduktor s funkcí Intelligent 
Audio provádějí chytré úpravy a umožňují efektivnější komunikaci a spolupráci.

Udržitelně vyrobený, univerzální typ s větším 22" displejem. Obsahuje rozšířené zabezpečení v prostorově 
úsporném provedení.
Uvidíte a zvládnete více: Tento nový model typu vše v jednom byl navržen s novým, větším 22" dotykovým 
panelem s rozlišením Full HD a nabízí o 28,5 % více aktivního pracovního prostoru. Nová obrazovka IPS nabízí 
oproti předchozímu modelu lepší reprodukci barev i zobrazovací úhly a zlepšuje obnovovací frekvenci a čas 
odezvy.
Rychlejší uživatelské možnosti: Dva moduly SoDIMM zdvojnásobují oproti předchozí generaci maximální 
velikost paměti na 64 GB a poskytují větší šířku pásma pro větší datové sady a složité úlohy.
Snadné přizpůsobení: Výběr ergonomických podstavců a ramen umožňuje měnit polohu obrazovky kvůli 
sledování a sdílení obsahu, což představuje ideální řešení pro interaktivní pracovní prostory.

Seznamte se s řadou OptiPlex
KDYŽ STOLNÍ POČÍTAČ PRACUJE PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ,  

DOSÁHNETE NEOMEZENÉ EFEKTIVITY

Prvotřídní, inteligentní 27" typu vše v jednom nabízí nejlepší výkon, zvuk i obraz ve své třídě. Nyní s vestavěnou 
umělou inteligencí nástroje Dell Optimizer. Volitelná technologie Intel® vPro™ nabízí pokročilé funkce pro 
vzdálenou a mimopásmovou správu.
Pracujte chytře: S dotykovými a nedotykovými displeji IPS s rozlišením Full HD. Moderní pohotovostní režim 
systému Windows 10 umožňuje uživateli počítač okamžitě zapnout resp. vypnout a docílit tak nízké spotřeby 
a neustálé konektivity.
Působivá produktivita: Další generace samostatných grafických karet znamená výkon a efektivní práci. 
Dokonalá spolupráce: Volitelná vysouvací webová kamera je dostupná s rozlišením Full HD nebo 
v infračerveném provedení, podporuje přihlášení pomocí funkce Windows Hello a čtyři mikrofony společně 
s výkonným reproduktorem s funkcí Intelligent Audio jsou chytré úpravy pro efektivnější komunikaci a spolupráci. 
Dostupné se softwarem Intel Unite®, jenž umožňuje chytré, zabezpečené schůzky.

OptiPlex Ultra je nejmenším plně výkonným stolním počítačem na světě4. S podstavci Ultra lze toto modulární 
řešení typu vše v jednom spárovat s řadou monitorů s rozlišením až 40", které vyhoví všem pracovním 
prostorům.
Univerzální modulární řešení: Počítač je ukryt v podstavci a umožňuje snadné nasazení kompletního 
modulárního komplexního řešení vše v jednom, kde lze počítač upgradovat odděleně od monitoru a mít tak 
výhodnější celkové náklady na vlastnictví.
Posilte své pracovní postupy: S procesorem Intel® mobilní architektury 11. generace až po Core i7, až s 64 GB 
paměti DDR4, 3 200 MHz, duálním úložištěm SSD, Wi-Fi 6 a nástrojem Dell Optimizer s vestavěnou umělou 
inteligencí. (Nástroj Dell Optimizer a i7 je k dispozici pouze pro 7090).
Robustní ekosystém: S 24" monitory Full HD a až s 34" monitory QHD s integrovanými reproduktory, 
infračervenou kamerou, konektivitou USB-C a až čtyřmi monitory současně zajistíte maximální produktivitu.

OPTIPLEX 7780 ALL-IN-ONE

POČÍTAČE OPTIPLEX 3090 A 7090 ULTRA

OPTIPLEX 7480 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 5480 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 3280 ALL-IN-ONE



Stolní počítač v průmyslové třídě s velmi dlouhým životním cyklem, možnostmi 
rozšíření, výkonem ve firemní třídě a možnostmi správy.
Dlouhá životnost: Dlouhý životní cyklus: Nejméně tři a půl roku životnosti od 
zakoupení usnadňuje správu a plánování. 
Odolnost v nejdůležitější oblastech: Od zdravotní péče přes maloobchod až 
po výrobu, podporuje počítač XE3 rozmanitá odvětví, včetně nejnáročnějších 
fyzických podmínek.

OPTIPLEX XE3 TOWER A SMALL FORM FACTOR

Firemní stolní počítače s plynulým výkonem a nezbytnými možnostmi správy pro 
maximální hodnotu.
Efektivní výkon: Zvládněte hladce rutinní úkoly s procesory Intel® CoreTM 10. generace 
až s 35 W výkonu v systémech typu mikro a 65 W v systémech typu věž a typu 
small form factor. Nyní s podporou až 64 GB paměti DDR4 (32GB moduly DIMM) – 
dvojnásobek oproti předchozí generaci – pro rychlejší uživatelskou zkušenost.
Inteligentní provedení: Kompaktní, základní konstrukce bez nástrojů, s přizpůsobivou 
možností montáže a snadným servisem počítačů micro a úhledným pracovním 
prostorem. Nová odsazená struktura odvětrávání šasi maximalizuje přívod vzduchu 
a uchovává systém v chladu.
Praktické připojení: Snadné připojení pomocí původních portů DisplayPort a HDMI 
a volitelného portu VGA, HDMI 2.0b nebo druhého rozhraní DisplayPort.

Inteligentní, standardní stolní počítače se správně zvoleným výkonem a konfigurací. 
Technologie Intel® Standard Manageability poskytuje základní možnosti mimopásmové 
správy s vyšší mírou provozuschopnosti koncových uživatelů a IT.
Rychlejší uživatelské možnosti: S funkcí Dell Optimizer ExpressResponse s podporou 
umělé inteligence se systém neustále učí, přizpůsobuje vaší práci a optimalizuje výkon 
vašich pěti nejdůležitějších aplikací.
Působivě výkonný: Počítače typu věž, kompaktní a mikro dostaly procesory Intel® 
až Core™ i7 10. generace a dvojnásobek paměti a poskytují vyšší výkon při spouštění 
velkého množství aplikací nebo náročných programů. 
Připraveno pro virtuální realitu: Příprava na virtuální realitu: S podporou příští generace 
samostatných grafických karet NVIDIA® je počítač 5080 Tower připraven poskytovat 
komerční virtuální realitu na základní úrovni.
Pracujte tak, jak potřebujete: Prostorově úsporná konstrukce bez nástrojů a univerzální 
možnosti montáže počítačů typu mikro usnadňují možnost snadného servisu a přinášejí 
úhledný pracovní prostor se spoustou možností rozšíření u všech typů provedení.

Inteligentní stolní počítače vyrobené s cílem dodávat dokonalou rozšiřitelnost 
a výkon. Volitelná technologie Intel® vPro™ nabízí pokročilé funkce pro vzdálenou 
a mimopásmovou správu. 
Rychlejší uživatelské možnosti: Optimalizace výkonu vašich pěti nejdůležitějších 
aplikací pomocí vestavěné umělé inteligence nástroje Dell Optimizer ExpressResponse. 
Nyní k dispozici s volitelnou dvojicí disků SSD M.2 a podporou připojení USB 3.2 typu 
A 2. generace (10 Gb/s) s vyšší rychlostí přístupu k datům.
*/Posilte svůj pracovní den: S procesory Intel® až Core™ i9 10. generace s výkonem 
125 W a 10 jádry dostáváte v počítači 7080 Tower nejvýkonnější systém OptiPlex. 
Působivá produktivita: S podporou samostatných grafických karet v počítačích typu 
micro nyní dosáhnete lepšího obrazu při renderování grafiky 3D a při použití monitoru 
s rozlišením 4K. Ponořte se do bohaté virtuální reality s podporou špičkových 215W 
grafických karet v počítači 7080 Tower. 
Chytrá konstrukce: Počítač 18L Tower přináší více možností rozšíření při současném 
zachování kompaktního vzhledu pro moderní pracovní prostor. Je sestaven 
odpovědně s 57 % recyklovaných spotřebitelských materiálů.6

OPTIPLEX 3080 TOWER, SMALL FORM FACTOR A MICRO 

OPTIPLEX 5080 TOWER, SMALL FORM FACTOR A MICRO

OPTIPLEX 7080 TOWER, SMALL FORM FACTOR A MICRO
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Vestavěná inteligence. 
Vystavěná modernizace.

SPRÁVA

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE nabízejí integrované 
funkce, které poskytují pracovníkům IT jednotnou správu koncových bodů, 
což jim umožňuje spravovat firmware, operační systémy i aplikace v jediné 
konzoli a současně vytvářet pro koncové uživatele bezproblémové používání.

ZABEZPEČENÍ

Dell Trusted Devices tvoří základ moderního pracovního prostředí, 
s neviditelnou a plynulou ochranou a chytřejším a rychlejším provozem. 
Koncoví uživatelé si zachovají produktivitu a správci IT se mohou spolehnout 
na moderní bezpečnostní řešení určená pro Dell Trusted Devices.

Dell Technologies Unified Workspace
Víme , že vhodné zařízení je pouhým začátkem skvělého pracovního dne. Zaměstnanci potřebují inteligentní, 

intuitivní zařízení s rychlou odezvou, které jim umožní pracovat produktivně a bez výpadků. Podle výzkumu by 
jeden ze čtyř uživatelů zvažoval hodnotu své práce i společnosti, pro kterou pracuje, pokud by měl negativní 

zkušenosti s jejich technologiemi.7 

Platforma Dell Technologies Unified Workspace převádí zkušenosti zaměstnanců a zajišťuje, aby mohli pracovníci 
IT přicházet s proaktivními, prediktivními a automatizovanými řešeními a mohli zabezpečit moderní pracovní den. 

A současně měli jednodušší možnosti nasazení, zabezpečení, správy a podpory pracovního prostředí. 

ProDeploy v platformě Unified Workspace umožňuje pracovníkům IT 
opustit tradiční, ruční způsob nasazení a využít dodávku zařízení s předem 
konfigurovanými firemními aplikacemi a nastavením z výrobního závodu 
společnosti Dell přímo koncovým uživatelům, kteří tak mohou počítač spustit 
a začít pracovat během jediného dne.NASAZENÍ

Služba ProSupport řeší hardwarové problémy až 11x rychleji než konkurence. 
Služba ProSupport for PCs nabízí nepřetržitý přístup k místním pracovníkům 
ProSupport, kteří kontaktují oddělení IT v případě kritických problémů8, 
takže se můžete nadále soustředit na práci, nikoli na to, co se stalo. Podpora 
ProSupport Plus pomáhá pracovníkům IT zůstat o krok vpřed a téměř 
úplně eliminovat neplánované prostoje kvůli hardwarovým problémům. 
Získáte všechny výhody podpory ProSupport a také výstrahy řízené umělou 
inteligencí, která zabrání selhání a zajistí opravu při problémech.9

PODPORA

1 Zdroj: Na základě interní analýzy společnosti Dell Technologies z listopadu 2019. Dell Technologies Legal Ad#G20000050.
2 Zdroj: Na základě interní analýzy společnosti Dell Technologies zaměřené na konkurenční produkty, červen 2019. Dell Technologies Legal AD#19000200.
3 Zdroj: Zdroj: Datový list souladu produktu společnosti Dell Technologies s normami | ENV0025, březen 2020.
4  Zdroj: Na základě analýzy společnosti Dell OptiPlex 7090 Ultra a veřejně dostupných specifikací a funkcí pro konkurenceschopné produkty, říjen 2020. Dell Technologies Legal 

AD#G20000408.
5 Zdroj: Na základě interní analýzy Dell pro konkurenční produkty z února 2019. Dell Technologies Legal AD#G19000092.
6 Zdroj: Zdroj: Datový list souladu produktu společnosti Dell s normami | ENV0025, červen 2019. Dell Legal AD#G18000288.
7 Výzkumná zpráva ESG. 2019 Digital Work Survey Prosinec 2019 
8  Na základě zprávy o testu provedeném v dubnu 2018 společností Principled Technologies „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” (Jak zkrátit čas 

a úsilí potřebné k odstraňování problémů s hardwarem notebooků). Testování proběhlo ve Spojených státech amerických a bylo schváleno společností Dell. Skutečné výsledky se 
mohou lišit. Celá zpráva: http://facts.pt/L52XKM

9  Na základě zprávy o testování agentury Principled Technologies „Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they  
cause downtime“ z dubna 2019. Testování proběhlo ve Spojených státech amerických a bylo schváleno společností Dell. Skutečné výsledky se mohou lišit. Celá zpráva:  
http://facts.pt/0xvze8. Hardware, jehož problémy umí nástroj SupportAssist zjistit, zahrnuje pevné disky, disky SSD, baterie a ventilátory.

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

