
 Intelligens, du kan stole på
OPTIPLEX

Med et forbedret design og indbygget kunstig intelligens er stationære OptiPlex-pc'er mere intelligente end 
nogensinde før.Næste generation af OptiPlex byder på smartere og hurtigere stationære computere med 

den dokumenterede pålidelighed fra brandet, der i 27 år har skabt kundedrevet innovation. 
Du kan finde flere oplysninger på dell.com/OptiPlex 

VI PRÆSENTERER DEN NYE OPTIPLEX-SERIE

https://www.dell.com/OptiPlex


Den næste generation præsenterer nye og udvidede all-in-one-enheder for at opnå bedre 
samarbejde end nogensinde før. Den omfatter også nyudviklede towerkabinetter, der 
maksimerer luftindtaget for at forblive kølige, samtidig med at der er lettere adgang til de 
forskellige dele. Endelig har de endnu flere matchende eksterne enheder. Den kompakte 
og kraftfulde mikro-computer, nu med endnu flere monteringsmuligheder, er aldrig i vejen 
– så du kan få arbejdet gjort. OptiPlex 3090 og 7090 Ultra er ideelle løsninger til kunder, 
der søger en all-in-one-oplevelse, men også ønsker komplet fleksibilitet, når det kommer 
til skærmvalg og kontrol over deres it-opdateringscyklus. OptiPlex Ultra er verdens mest 
fleksible stationære computer2, der leverer komplet kraft i et innovativt design, der ikke 
optager plads på bordet, og som gemmer computeren inde i en skærmfod. OptiPlex All-in-
One og Tower er bæredygtigt byggede og indeholder mindst 35 % genbrugsplast (PCR).3

SMARTE LØSNINGER

Hvorfor vælge OptiPlex?
SMARTERE, HURTIGERE OG MERE INTELLIGENTE STATIONÆRE COMPUTERE

Oplev interaktiv produktivitet med towerenheder, der er bygget, så de er klar til virtual 
reality-oplevelser og den seneste skærmteknologi. Understøttelse af flere skærme giver 
problemfri visning for towerenheder og all-in-one-enheder. OptiPlex leverer løsninger, 
der gør samarbejde smartere og nemmere. I år har vi tilføjet intelligent lydteknologi for 
intuitivt at optimere lyd og mikrofon, så brugeren får den bedst mulige lydoplevelse. 
Skab et sikkert arbejdsområde uden kabelrod med specialudviklede monteringer, 
holdere og kabeldæksler. OptiPlex-løsninger er udviklet til at arbejde sammen om at 
give brugerne et problemfrit og uforstyrret workflow.

SKRÆDDERSYEDE 
SLUTBRUGEROPLEVELSER

• De mest intelligente erhvervscomputere med indbygget kunstig intelligens1 til 5000- og 7000-serien
• Op til 10. generations Intel® Core™ i9-processorer med op til 10 kerner
• OptiPlex 3090 og 7090 Ultra har 11. generation Intel®-mobile processorer
• Op til 128 GB 3200 MHz DDR4-hukommelse driver den hidtil mest responsive OptiPlex-computer
• Valgfrit integreret Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) for bedre tilslutningsmuligheder end nogensinde før
• Alle platforme gennemgår omhyggelige kvalitetstest og rækker ud over MIL-STD 810G-standarderne 
• Hardware er sikkert udviklet med TPM 2.0, valgfrie knapper til låsning af kabinet og låsbare port- og kabeldæksler
• Værktøjsfrit design for nem servicevenlighed og flere udvidelsesmuligheder
• Tilbehøret er udviklet og testet for at give ultimativ produktivitet til OptiPlex-brugere
• Energy Star- og EPEAT-registreret

DET FÅR DU I OPTIPLEX-SERIEN

Opdag verdens mest intelligente computere med indbygget kunstig intelligens.1 Stationære 
computere fra OptiPlex 5000- og 7000-serien lærer og tilpasser sig nu, hvordan du 
arbejder, med intelligensen fra Dell Optimizer ExpressResponse, som optimerer ydeevnen 
af brugerens fem mest brugte programmer, så de kan køre med optimal kapacitet og øge 
produktiviteten. Kunderne vil få lettere ved at foretage en købsbeslutning med en klarere 
afgrænsning på tværs af 3000-, 5000- og 7000-serien i år. Oplev specialudviklet ydeevne 
med de nyeste Intel®-processorer, fleksible udvidelsesmuligheder, herunder CPU, SSD, 
PCIe NVMe og avancerede tilslutningsmuligheder til personligt tilpassede konfigurationer. 
OptiPlex har som mål at hjælpe brugerne med hurtigt og effektivt at blive mere produktive 
med detaljer som f.eks. smart login og tilslutningsmuligheder, der giver endnu færre 
ledninger at bekymre sig om.

HURTIGERE OG 
MERE RESPONSIVE 

OPLEVELSER

OptiPlex er det betroede navn inden for stationære pc'er med 27 års innovation med 
kunden i centrum. OptiPlex er udviklet til at være yderst pålidelig – en pioner inden for 
kvalitetstest, der rækker ud over MIL-STD, og en partner, man kan stole på i hele den 
dedikerede levetid. Bevar den konkurrencemæssige fordel med betroede enheder fra Dell 
Technologies, der har integrerede og valgfrie sikkerhedsløsninger og -tjenester. OptiPlex 
er en del af verdens sikreste computerflåde.4 Få glæde af hurtig, fleksibel it, der kræver 
meget lidt og tilbyder en omfattende løsning til udrulning, sikring, administration og 
support af enhver enhed fra clouden med Dell Technologies Unified Workspace.5

BETROET PARTNER



En førsteklasses, intelligent 24" all-in-one, der leverer den bedste ydeevne, lyd og video i klassen. Nu 
med indbygget kunstig intelligens fra Dell Optimizer. Den valgfrie Intel® vPro™ understøtter fjernbaseret 
og avanceret out-of-band-administration.
Elegant og udvidelig: Den er designet med en lille formfaktor, mens skærmpladsen er optimeret 
med en imponerende rammeløs Full HD IPS-skærm, der går fra kant til kant. Fås med refleksfri, mat 
touchfunktion. 
Start hurtigere op: Med to M.2-slots til Intel® Optane™, SSD og dobbelt så stor maks. hukommelse som 
forrige generation med 64 GB DDR4-hukommelse kan du opleve produktivitet uden forsinkelser.
Innovativt samarbejde: Systemet med fire mikrofoner og mainstreamhøjttaleren med intelligent lyd 
foretager intelligente justeringer, så du kan kommunikere og samarbejde mere effektivt. Et valgfrit pop 
op-webkamera fås med Full HD eller infrarødt kamera, som kan give dig helt nye samarbejdsmuligheder. 
Tilgængelig med Intel Unite®-software, så du kan holde effektive og sikre møder.

En intelligent og bæredygtigt bygget all-in-one med en større 24" skærm. Med forbedret sikkerhed og 
produktivitet i et pladsbesparende design. Nu med indbygget kunstig intelligens fra Dell Optimizer.
Den rigtige skærm til opgaven: Den nye 24" FHD-skærm med eller uden touchfunktion har et 18,5 % 
større aktivt område sammenlignet med OptiPlex All-in-One-enheder i 5000-serien.
Utrolig grafik: Nu med understøttelse af dedikeret grafikkort fra NVIDIA® for klarere billeder og en bedre 
videooplevelse.
Log på for at samarbejde med lethed: Det valgfrie pop op-webkamera fås med Full HD eller infrarødt 
kamera med understøttelse af Windows Hello og ansigtsgenkendelse for at gøre det lettere at logge på. 
Med moderne standby fra Windows 10, der gør det muligt øjeblikkeligt at tænde og slukke, hvilket sænker 
strømforbruget og muliggør konstant tilslutning. Systemet med to mikrofoner og mainstreamhøjttaleren 
med intelligent lyd foretager intelligente justeringer, så du kan kommunikere og samarbejde mere effektivt.

En bæredygtigt bygget all-in-one med en større 22" skærm. Med forbedret sikkerhed i et pladsbesparende 
design.
Se og gør mere: Denne all-in-one er udviklet med det nyligt udvidede 22" Full HD-panel med touch og 
har et aktivt arbejdsområde, der er 28,5 % større. Den nye IPS-skærm har bedre farvegengivelse og 
visningsvinkler samt forbedrede opdateringshastigheder og svartider sammenlignet med tidligere modeller.
Hurtigere brugeroplevelser: To SoDIMM-moduler giver dobbelt så stor maks. hukommelse op til 64 GB 
sammenlignet med forrige generation, hvilket giver mere båndbredde til store datasæt og komplekse 
opgaver.
Interagér med lethed: Med ergonomiske holdere og arme kan du ændre din skærms position for at se og 
dele indhold, hvilket gør det til en ideel løsning til interaktive arbejdsområder.

Vi præsenterer OptiPlex-serien
NÅR STATIONÆRE PC'ER FUNGERER, SOM DU HAR BRUG FOR, ER DER INGEN GRÆNSER FOR 

EFFEKTIVITETEN

En førsteklasses, intelligent 27" all-in-one, der leverer den bedste ydeevne, lyd og video i klassen. Nu med 
indbygget kunstig intelligens fra Dell Optimizer. Den valgfrie Intel® vPro™ understøtter fjernbaseret og 
avanceret out-of-band-administration.
Arbejd smart: Med en Full HD IPS-skærm med eller uden touchfunktion. Med moderne standby fra 
Windows 10, der gør det muligt øjeblikkeligt at tænde og slukke, hvilket sænker strømforbruget og muliggør 
konstant tilslutning.
Medrivende produktivitet: Næste generations dedikerede grafikkort giver en kraftfuld og effektiv 
arbejdsoplevelse. 
Det ultimative samarbejde: Det valgfrie pop op-webkamera, der kan fås med Full HD eller infrarødt kamera, 
har understøttelse af Windows Hello-login. Systemet med fire mikrofoner og den højtydende højttaler 
med intelligent lyd foretager desuden intelligente justeringer, så du kan kommunikere og samarbejde mere 
effektivt. Tilgængelig med Intel Unite®-software, så du kan holde effektive og sikre møder.

OptiPlex Ultra er den mindste fuldt præsterende computerløsning på planeten4. Med Ultra-stativer kan 
denne modulære all-in-one-løsning bruges med et stort udvalg af skærme på op til 40" for at passe til 
ethvert arbejdsområde.
Modulær All-in-One-løsning: Computeren er skjult i skærmfoden for at skabe en fuldt præsterende 
modulopbygget all-in-one-løsning, der er nem at implementere, hvor computeren kan opgraderes 
uafhængigt af skærmen for at opnå bedre samlede ejeromkostninger.
Giv liv til dit workflow: Har 11. gen Intel®-mobilarkitektur op til Core i7, op til 64 GB 3200 MHz DDR4 
RAM, dual SSD-lagring, Wi-Fi 6 og Dell Optimizer med indbygget kunstig intelligens. (Dell Optimizer og 
i7 er kun tilgængelig på 7090).
Robust økosystem: Par med 24" FHD op til 34" QHD-multimedieskærme med integrerede højttalere, 
IR-webkamera, USB-C-forbindelse og op til fire skærme på én gang for maksimal produktivitet.

OPTIPLEX 7780 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 3090 OG 7090 ULTRA

OPTIPLEX 7480 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 5480 ALL-IN-ONE

OPTIPLEX 3280 ALL-IN-ONE



En stationær pc på industrielt niveau med en utrolig lang produktlevetid og 
udvidelsesmuligheder samt ydeevne og administration i virksomhedsklassen.
Lang levetid: En købscyklus på minimum tre og et halvt år gør administration 
og planlægning lettere. 
Holdbarhed, hvor det betyder mest. XE3 er bygget til alle brancher, 
selv under de mest udfordrende fysiske forhold, fra sundhedssektoren til 
detailhandel og produktionspladsen.

OPTIPLEX XE3 TOWER OG LILLE FORMFAKTOR

Stationære pc'er til erhvervsbrug med strømlinet ydeevne og vigtige 
administrationsmuligheder, der kan skabe maksimal værdi.
Effektiv præstation: Kom lynhurtigt igennem dagens opgaver med 10. 
generations Intel® CoreTM-processorer, op til 35 W på mikrocomputere og 65 W 
på towerenheder samt små formfaktorer. Understøtter nu op til 64 GB DDR4 
(32 GB DIMM-moduler) maks. hukommelse – dobbelt så meget som tidligere 
generationer – for at levere hurtigere brugeroplevelser.
Intelligent design: Det kompakte, værktøjsfrie design og de alsidige 
monteringsmuligheder til mikrocomputere giver mulighed for stor servicevenlighed 
og et arbejdsområde uden kabelrod. Kabinettets nye udblæsningsmønster 
maksimerer luftindtaget for at holde systemtemperaturen nede.
Praktiske tilslutningsmuligheder: Få problemfri tilslutning med indbygget 
DisplayPort og HDMI og VGA, HDMI 2.0b eller 2. DisplayPort som tilvalg.

Intelligente, mainstream stationære pc'er med tilpasset ydeevne og tilpassede 
konfigurationer. Intel® Standard Manageability giver grundlæggende out-of-band-
administrationsfunktioner for mere oppetid til slutbrugere og it.
Hurtigere brugeroplevelser: Med Dell Optimizer ExpressResponse drevet af kunstig 
intelligens vil dit system løbende lære og tilpasse sig den måde, du arbejder på, for at 
optimere ydeevnen af de fem programmer, du bruger mest.
Imponerende ydeevne: Bygget med 10. generations Intel® op til Core™ i7-processorer 
og med den dobbelte maks. hukommelse til towerenheder, små formfaktorer og 
mikrocomputer sammenlignet med tidligere generationer får du bedre ydeevne ved 
kørsel af flere eller store programmer. 
VR-parat: Med understøttelse af næste generations dedikerede grafikkort fra NVIDIA® 
er 5080 Tower klar til at levere oplevelser med VR-indhold på højt niveau.
Arbejd, som du har brug for: Det pladsbesparende, værktøjsfrie design og de 
alsidige monteringsmuligheder til mikrocomputere giver stor servicevenlighed og et 
arbejdsområde uden kabelrod – med mange udvidelsesmuligheder til hver formfaktor.

Intelligente stationære pc'er, der er bygget til at levere store udvidelsesmuligheder 
og utrolig ydeevne. Den valgfrie Intel® vPro™ understøtter fjernbaseret og 
avanceret out-of-band-administration. 
Hurtigere brugeroplevelser: Optimér ydeevnen af de fem programmer, du bruger 
mest, med indbygget kunstig intelligens fra Dell Optimizer ExpressResponse. 
Fås nu med to M.2 SSD-muligheder og understøttelse af USB 3.2, Type A, 2. 
generation (10 Gbps data) for øgede hastigheder for dataadgang.
Strøm til hele arbejdsdagen: Med den hidtil mest kraftfulde OptiPlex får du 10. 
generations Intel® op til Core™ i9 med 125 W og en processor med 10 kerner på 
7080 Tower-enheden. 
Medrivende produktivitet: Med understøttelse af dedikerede grafikkort på 
mikrocomputere kan du få bedre grafik til 3D-gengivelse og brug af 4K-skærme. 
Indlev dig i detaljeret VR-indhold med understøttelse af avanceret 215 W 
grafikkort på 7080 Tower-enheden. 
Intelligent bygget: 18L-tower har flere udvidelsesmuligheder samt et kompakt 
design til det moderne arbejdsområde. Den er bygget med miljøet for øje med 57 % 
genbrugsmateriale.6

OPTIPLEX 3080 TOWER, LILLE FORMFAKTOR OG MIKROCOMPUTER 

OPTIPLEX 5080 TOWER, LILLE FORMFAKTOR OG MIKROCOMPUTER

OPTIPLEX 7080 TOWER, LILLE FORMFAKTOR OG MIKROCOMPUTER
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Indbygget intelligens. 
Bygget på modernisering.

ADMINISTRATION

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE tilbyder integrerede 
funktioner, der giver it en samlet oplevelse til administration af slutpunkter, 
så de kan administrere firmware, operativsystemer og programmer fra én 
konsol, samtidig med at de skaber problemfri oplevelser for slutbrugere.

SIKRING

Dells pålidelige enheder udgør et fundament for det moderne arbejdsmiljø 
med usynlig og problemfri beskyttelse for at sikre hurtigere og mere 
intelligente oplevelser. Slutbrugerne forbliver produktive, og it opretholder 
sikkerheden med moderne sikkerhedsløsninger til de pålidelige Dell-enheder.

Dell Technologies Unified Workspace
Vi ved, at den rigtige enhed kun er starten på en fremragende arbejdsdag. Medarbejderne har brug for intelligente, 

intuitive og responsive oplevelser, der gør det muligt for dem at arbejde produktivt og uden afbrydelser. Ifølge 
undersøgelser er 1 ud af 4 brugere i tvivl om deres job og den virksomhed, de arbejder for, hvis de har en negativ 

oplevelse med deres teknologi.7

Dell Technologies Unified Workspace transformerer medarbejderoplevelsen og sikrer, at it-medarbejderne har 
proaktive, forudsigende og automatiserede løsninger, der lever op til løftet om en moderne arbejdsdag, samtidig 

med at de forenkler deres evne til at udrulle, sikre, administrere og understøtte deres miljø. 

ProDeploy i Unified Workspace giver it mulighed for at gå væk fra den 
traditionelle, manuelle implementering og i stedet sende enheder, der er 
forudkonfigureret med virksomhedens programmer og indstillinger, fra 
Dell-fabrikken direkte til slutbrugerne – så slutbrugerne kan gå i gang med 
arbejdet fra dag 1.

IMPLEMENTERING

ProSupport løser hardwareproblemer op til 11 gange hurtigere end 
konkurrenterne. ProSupport til pc'er giver adgang til lokale ProSupport-
teknikere døgnet rundt, som kontakter it-afdelingen, når der opstår kritiske 
problemer,8 så du kan fokusere på dine næste skridt og ikke på det, der lige 
er sket. ProSupport Plus hjælper it-afdelingen med at være på forkant og 
fjerner næsten al ikke-planlagt nedetid pga. hardwareproblemer. Du får alle 
funktionerne i ProSupport samt advarsler, der styres af kunstig intelligens 
(AI), for at forhindre fejl og reparationer i forbindelse med uheld.9

SUPPORT

1 Kilde: Baseret på Dell Technologies' interne analyse, november 2019. Dell Technologies Legal Ad#G20000050.
2 Kilde: Baseret på Dell Technologies' interne analyse af konkurrerende produkter, juni 2019. Dell Technologies Legal AD#19000200.
3 Kilde: Dell Technologies-datablad for produktoverholdelse | ENV0025 marts 2020.
4  Kilde: Baseret på Dell-analyse af OptiPlex 7090 Ultra med offentligt tilgængelige specifikationer og funktioner for konkurrencedygtige produkter, oktober 2020.  Dell Technologies Legal 

AD# G20000408.
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6 Kilde: Dell-datablad for produktoverholdelse | ENV0025 juni 2019. Dell Legal AD#G18000288.
7 ESG Research Report. 2019 Digital Work Survey. December 2019. 
8  Baseret på en Principled Technologies-testrapport fra april 2018: "Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures" (Brug mindre tid og færre kræfter på fejlfinding 

af hardware på bærbare pc'er). Test bestilt af Dell og udført i USA. De faktiske resultater kan variere.Se hele rapporten: http://facts.pt/L52XKM
9  Baseret på en testrapport fra Principled Technologies fra april 2019: "Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause 

downtime" (Dell ProSupport Plus med SupportAssist advarer dig om hardwareproblemer, så du kan løse dem, før de forårsager nedetid). Test bestilt af Dell og udført i USA. De faktiske 
resultater kan variere.Se hele rapporten: http://facts.pt/0xvze8. Hardwareproblemer, der registreres af SupportAssist, omfatter harddiske, solid state-drev, batterier og blæsere.
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