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G E B A S E E R D  O P  D E  O P T I P L E X  R E E K S :

Volledig vernieuwd en uitgebreid portfolio, waaronder XE4 met lange levensduur en nieuwe 
OptiPlex 3000 Thin Client
•••

Beschikbaar Intel vPro® met 12e generatie Intel® tot Core™ i9 125 W processors
•••

Intelligentste zakelijke pc's met geïntegreerde AI1 (van de Dell Optimizer voor 5000 en 7000 serie) 
•••

Duurzaamste OptiPlex ooit met EPEAT Gold-configuraties, duurzame verpakking 
•••

Optioneel geïntegreerde Intel® Wi-Fi 6E voor de snelste in de branche 
•••

Volledig nieuw DDR5-geheugen voor snellere geheugenprestaties (beschikbaar op 7000 tower  
en micro)
•••

Native support voor maximaal 4 beeldschermen met Intel® 12e generatie geïntegreerde  
grafische kaart
•••

Nieuwe All-in-Ones met TNR (tijdelijke ruisonderdrukking) en WDR (breed dynamisch bereik)  
voor webcams
•••

Beeldschermen met weinig blauw licht (LBL) voor betere samenwerking
•••

Betrouwbare productiviteit met SSD’s (Solid State Drives)
•••

Hoogwaardige componenten en strenge kwaliteitstests die de MIL-STD 810H normen overtreffen
•••

Dell trusted devices bieden overal totale beveiliging2, zodat data worden beschermd en apparaten 
veilig zijn 
•••

Design zonder gereedschap voor eenvoudige bruikbaarheid en uitbreidbaarheid
•••

Keuze van besturingssysteem en beheeropties
•••

Grootste assortiment op maat gemaakte accessoires, ontworpen en getest voor ultieme 
productiviteit 
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Te c h n o l o g i e  d i e  o m  u  d r a a i t

Hoe het werk ook wordt uitgevoerd, OptiPlex dekt u met innovatieve desktop-vormfactoren en 

oplossingen die zijn ontworpen om zich op intelligente wijze aan te passen aan uw veranderende 

bedrijfsbehoeften. Dankzij onze 29 jaar desktopleiderschap weten onze klanten dat OptiPlex 

het tool is waar ze elke dag op kunnen rekenen. Wij zijn de juiste partner bij elke stap en maken 

productiviteit moeiteloos omdat ‘het gewoon werkt’. De OptiPlex, ondersteund door de voordelen 

van Dell Technologies, biedt eenvoudige, moderne en veilige oplossingen voor IT en een naadloze, 

geweldige ervaring voor uw medewerkers. Met de juiste technologie voor de taak is de next-

generation van de OptiPlex reeks klaar om uw terugkeer naar site-initiatieven te ondersteunen en 

ervoor te zorgen dat hybride werk de successtrategie op lange termijn van uw organisatie wordt.

Ervaar ongeëvenaarde betrouwbaarheid en intelligentie met duurzaam gebouwde desktops die 

om u draaien. 's Werelds meest intelligente1 en veilige2 pc-reeks is overal geüpgraded en super-

charged met 12e generatie Intel® processors en staat voor u klaar om u te helpen de volgende 

uitdagingen aan te gaan.

D e  n i e u w e  D e l l  O p t i P l e x  re e k s 

Prestaties en intelligentie die op u reageren

Speciaal ontworpen, duurzame designs

Moderne en flexibele IT
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K R A C H T I G E  T E C H N O L O G I E  V O O R  U W  B E D R I J F S B E H O E F T E N

M O D E R N I S E E R  U W  D E S K T O P E R V A R I N G

P re s t a t i e s  e n  i n t e l l i g e n t i e  d i e 
o p  u  re a g e re n 

De next-generation OptiPlex desktops zijn weelderig voorzien van de nieuwste technologie 
van Intel®. Ervaar aanzienlijke prestatieverbeteringen ten opzichte van de vorige generatie 
met Intel® 12e generatie tot Core™ i9 125 W processors, voorzien van de nieuwe Hybrid-
technologie om de workloads tussen de cores te verdelen zodat gebruikers gemakkelijk 
kunnen multitasken. 

OptiPlex biedt moderne beheermogelijkheden en hardware-uitgebreide 
beveiligingsfuncties met optionele Intel vPro® platforms beschikbaar op de 7000 serie, 
en de nieuwe Intel vPro® Essentials, beschikbaar op de OptiPlex 5000 serie.

Optioneel geïntegreerde Intel® Wi-Fi 6E houdt uw bedrijf draaiende met een sterke, 
betrouwbare, geoptimaliseerde verbinding.

Al het nieuwe DDR5-geheugen tot 128 GB bij 4800 MHz is ideaal voor het uitvoeren van 
cloudgebaseerde applicaties of voor een soepele overgang tussen workloadintensieve 
applicaties met een hoog RAM-gebruik. (Beschikbaar op 7000 tower en micro).

Intel® 12e generatie geïntegreerde grafische kaart biedt native support voor maximaal 
4 onafhankelijke beeldschermen. Een extra beeldschermlane, van 3 naar 4 ten 
opzichte van de vorige generatie, geeft gebruikers de vrijheid om te werken met meer 
beeldschermen zonder de noodzaak van een afzonderlijke grafische kaart voor meer 
geïntegreerde productiviteit tegen een voordeligere prijs.

Derde DisplayPort (DP) is nu standaard bij de 7000 serie, waardoor het niet langer nodig 
is om uitbreidingskaarten aan te schaffen om aan de beeldschermeisen van gebruikers te 
voldoen. Deze doordachte upgrade biedt een schone werkruimte zonder doorlussen van 
monitoren, terwijl de installatietijd tot een minimum beperkt blijft. (Beschikbaar op 7000 
tower, small form factor en micro 65 W).

Derde M.2 SSD-optie is nu beschikbaar, voor maximale uitbreidbaarheid met de 
verbeterde betrouwbaarheid en prestaties van een SSD (tegenover draaiende HDD) 
(beschikbaar op 7000 tower, small form factor en micro).

Kies voor een betrouwbare SSD (Solid State Drive) om uw pc snel op te starten, 
apps sneller te starten en bestanden op te slaan in seconden in plaats van minuten 
tegenover een HDD (harde schijf). 

+

+

+

+

 OptiPlex desktops bieden een brede reeks 
processoren, van de essentiële Intel® Celeron® 
tot de ultramoderne Intel® Core™ i9, zodat u 
elke desktop perfect kunt configureren voor de 
workload van de gebruiker. 

x

+

 Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) zijn de beste Wi-Fi-
technologieën voor videoconferencing in een 
zakelijke omgeving3 en biedt 6x hogere snelheden 
dan standaard Wi-Fi 5 op kantoor4 en bijna 3x 
hogere snelheden thuis.4

x

+

 DDR5 biedt meer geheugenbandbreedte en 
-dichtheid dan de vorige generatie technologie 
voor betere prestaties op systeemniveau.

x

+

 Gebruikers van een SSD (Solid State Drive) doen 
de helft minder oproepen voor support voor hun 
pc+, tegenover gebruikers van een harde schijf. 
En gebruikers van SSD kunnen 30-70% snellere 
prestaties verwachten met SSD's dan met HDD's++.

x
+
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‘s Werelds meest intelligente pc's1 zijn nu intuïtiever dan ooit. Dell Optimizer ExpressResponse5 

analyseert hoe gebruikers werken met hun favoriete apps om de prestaties te verbeteren. Nu kunnen 

meerdere applicaties tegelijk worden geoptimaliseerd voor meer gepersonaliseerde prestaties. 

ExpressConnect biedt snellere data- en videodownloads via 's werelds eerste gelijktijdige multi-

netwerkverbinding. Deze sluit zich ook aan bij het beste netwerk6 dat beschikbaar is, waar u ook werkt. 

ALLE FUNCTIES VOOR AUDIOSAMENWERKING DIE U NODIG HEBT

Intelligent Audio biedt verbeterde audio- 
en microfoonkwaliteit en vermindert 
achtergrondgeluiden, zodat u vol vertrouwen 
aan vergaderingen kunt deelnemen, waar u 
ook werkt.
Neurale ruisonderdrukking maakt 
gebruik van geavanceerde technieken van 
kunstmatige intelligentie om menselijke 
spraak te onderscheiden van ongewenste ruis 
en deze te onderdrukken. 
De Proximity microphone-functie voegt een 
heldere, duidelijke toon toe aan spraak en is 
ideaal voor videoconferenties en podcasts. 
De functie voor vervormingsreductie 
analyseert de audio-inhoud in realtime en zet 
deze zonder ongewenste feedback om naar 
hogere uitvoerniveaus.

D e l l  O p t i m i z e r

DELL OPTIMIZER BIEDT  
VEREENVOUDIGDE BEHEERBAARHEID.

Verbeter de werkervaring met een eenvoudig te 
beheren applicatie die een naadloze ervaring biedt voor 
zowel eindgebruikers als IT-besluitvormers.

De beschikbaarheid van Dell Optimizer-functies verschilt per product. 

Bekijk hier de beschikbaarheid van functies.

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

“Noodlocaties zijn ongelofelijk luidruchtig, en zeker niet de 
ideale omgeving voor heldere Zoom- of Teams-gesprekken, 
maar deze virtuele gesprekken hebben wel direct impact op 
het leven van veel mensen. De Intelligent Audio-technologie 
van Dell Optimizer heeft ons echt gered.”

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

Philadelphia (Verenigde Staten)

Met de functie voor modulaire 
installatieopties configureert u individuele 
functies en modules van Dell Optimizer die 
perfect aansluiten op uw werkomgeving. 
Implementatie-updates en optimalisatie van 
meerdere externe pc's kunnen gelijktijdig 
worden uitgevoerd via een gecentraliseerd 
beheer. 

x
+

http://www.dell.com/optimizer


R E E K S B R O C H U R E

OPTIPLEXOPTIPLEX

6

O P  P E R S O N A' S  G E B A S E E R D E  O N T W E R P B E N A D E R I N G

Organisaties overal ter wereld zijn hun hybride werkomgevingen aan het versnellen en de meest 
succesvolle plaatsen de medewerkerservaring in het middelpunt van dit alles. De juiste technologie in 
de handen van gebruikers leggen is belangrijker dan ooit. Daarom hebben wij bij Dell Technologies de 
persona's van onze zakelijke eindgebruikers opnieuw gedefinieerd op basis van de unieke werkstijlen 
en pijnpunten van het hybride personeelsbestand. Het gaat er niet langer om waar het werk wordt 
gedaan, maar hoe het wordt gedaan. Het kiezen van de juiste tools voor de taak is niet langer een 
moeilijke kwestie dankzij op persona gebaseerde oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van 
elke eindgebruiker. 

Van het apparaat plus monitoren en accessoires tot intelligente software en support, onze persona-
oplossingen verhogen niet alleen de medewerkerservaring, maar zijn ook gemakkelijk te vinden en te 
kopen met onze selectietools. Ontdek OptiPlex oplossingen ontworpen voor de bouwer en producent 
in onze nieuwe reeks.

BOUWER
Gedreven om het bedrijf op te bouwen 
en te laten groeien
Creëert en voert een strategische 
visie uit. Laat bedrijven groeien door 
relaties te ontwikkelen met externe 
belanghebbenden en partners.

PRODUCENT
Gedreven om resultaten te behalen en 
streeft naar efficiëntie
Richt zich op productiviteit om de 
gewenste resultaten te behalen. 
Behaalt succes met focus op het 
voltooien van taken.

VERBINDER
Brengt teams bij elkaar voor optimale 
samenwerking
Beheert plannen en data om projecten 
vooruit te helpen en de output te 
optimaliseren. Maakt vooruitgang 
mogelijk door de juiste balans te vinden 
tussen samenwerking en het afschermen 
van het team.

SPECIALIST
Gedreven om te specialiseren in unieke, 
creatieve en complexe gebieden
Genereert doelgericht werk en voert 
gedetailleerde analyses uit. Lost moeilijke 
uitdagingen op een logische  
en detailgerichte manier op.
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M E E S T  D U U R Z A M E  O P T I P L E X

OptiPlex, de meest duurzame lijn tot nu toe, is een van de eerste OEM's die OBP (Ocean bound 
plastic) verwerkt in de ventilator van onze microvormfactor7. Gebouwd met tot 60% PCR8 (na 
consumptie gerecycled plastic), evenals een gesloten leveringsketen en verpakt met 87% gerecycled 
materiaal^, waardoor OptiPlex zich niet alleen inzet om het werk, maar ook de wereld beter te maken. 

Kies voor Dell multi-packoplossingen om meerdere producten in één pakket te verzenden. 
Hierdoor kost het minder tijd om de verpakking te openen, de apparaten eruit te halen en het 
verpakkingsmateriaal op te ruimen. Onze multi-packverpakkingen zijn gemaakt van tot 100%^ 
gerecycled en hernieuwbaar golfkarton.

Design

De eerste
OptiPlex was in 2007 het eerste 

Dell product dat werd gemaakt 

met gerecycled materiaal.

Duurzame materialen

60%
OptiPlex desktops bevatten 

tot 60% gerecycled materiaal 

en materiaal uit een gesloten 

kringloop.

Innovatieve verpakking

87%
87% van de verpakking van Dell 

producten is gemaakt van gerecycled 

of hernieuwbaar materiaal.

OPTIPLEX TELT

meer dan 100
EPEAT-geregistreerde producten

EPEAT

Meer dan 40
TCO-gecertificeerde configuraties

TCO

8.0
ENERGY STAR® voor 

het gehele portfolio

ENERGY STAR®
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V E R T R O U W D E  P A R T N E R

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

Met de uitstekende prestaties, vertrouwde betrouwbaarheid en onberispelijke waarde waar 
OptiPlex bekend om staat, hebben eindgebruikers en IT de handen vrij om hun beste werk 
te leveren. In een recent onderzoek meldden 9 van de 10 OptiPlex klanten dat hun desktops 
hun organisatie hebben geholpen veerkrachtig te blijven in uitdagende tijden9. In hetzelfde 
onderzoek zeggen 9 van de 10 OptiPlex klanten dat ze vinden dat OptiPlex beter presteert dan de 
concurrentie op het gebied van implementatiegemak, supportervaring en betrouwbaarheid10.

OptiPlex is uw vertrouwde IT-partner gedurende de hele levenscyclus. Voor onze klanten die 
waarde hechten aan platformstabiliteit op lange termijn, vernieuwen wij dit jaar de XE Tower 
met lange levensduur en de Small Form Factor en voegen wij zelfs een volledig nieuwe OptiPlex 
3000 thin client toe aan de reeks. De deskundige wereldwijde support van Dell omvat de volledige 
levenscyclus van het product. Met ProDeploy Plus for Client kunnen IT-teams de implementatietijd 
met maar liefst 49% verkorten11.

Deze generatie OptiPlex is ons meest flexibele computerportfolio van het apparaat tot de 
cloud, en wij zijn de enige OEM die veelzijdige besturingsysteem- en beheeropties biedt met 
Dell ThinOS, Dell Hybrid Client en Wyse Management Suite12. Dell Client Command Suite en 
VMware Workspace ONE bieden eenvoudig beheer van alle eindpunten, van de apps tot het 
besturingssysteem en de firmware, en dat alles vanaf één console.

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

Onze klanten vertrouwen op de veilige desktopoplossingen van OptiPlex. OptiPlex is gebouwd met 
veilige hardware met TPM 2.0, vergrendelbare poort- en kabelafdekkingen, slimme verificatieopties 
en chassisopeningsverklikkers.

Onze systemen zijn ontworpen met Dell SafeBios, dat inzicht biedt in geknoei met 
BIOS, en Dell SafeID, dat de referenties van eindgebruikers beveiligt. SafeData van 
Dell versleutelt gevoelige data, terwijl SafeGuard and Response van VMware Carbon 
Black en Secureworks aanvallen voorkomt, detecteert en hierop reageert, waardoor een 
uitgebreide aanpak van dreigingsbeheer van eindpunten wordt geboden.

 Dell Trusted Devices en Intel® Transparent 
Supply Chain zijn toonaangevende oplossingen 
om de leveringsketen te beveiligen en onze 
wederzijdse klanten beveiliging, verantwoording 
en traceerbaarheid van wereldklasse te bieden.

x
+
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M O D U L A I R E  O P L O S S I N G E N  O M  O P  U W  M A N I E R  T E  W E R K E N

Speciaal ontworpen, duurzame designs

OptiPlex desktops zijn ideaal voor hybride werkomgevingen. 
Met krachtige prestaties om meerdere applicaties tegelijk uit te 
voeren, waaronder videoconferencing-apps, werken gebruikers 
vol vertrouwen zonder vertraging. En ze kunnen comfortabel 
werken, met een keuze aan aangepaste accessoires en uitgebreide 
4K-monitoren uit de toonaangevende monitorlijn van Dell13. 
OptiPlex-oplossingen zijn eenvoudig overal te implementeren en 
te beheren, en dat alles voor een ongelooflijke prijs, zodat zowel 
gebruikers als IT met een gerust hart hybride werk kunnen uitvoeren.

We maken het u gemakkelijk om de beste OptiPlex-oplossing voor 
uw behoeften te kiezen met gestroomlijnde, maar toch een op 
maat gemaakt aanbod, volledig uitbreidbaar om op uw manier te 
werken. Met de juiste keuze van vormfactoren, poorten, I/O, 
randapparatuur en meer kunnen gebruikers hun eigen werkruimte 
ontwerpen met modulaire componenten. Gebruikers kunnen beter 
samenwerken met onze 4K-webcams, speakerphones en soundbars, 
en kunnen hun bureau netjes houden met nieuwe, doordachte 
bevestigingen en standaardopties.
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O P T I P L E X

Onze intelligentste en responsieve alles-in-één met de geïntegreerde kunstmatige intelligentie van  
Dell Optimizer biedt ultieme interactie en samenwerking 

Intel vPro® met 12e generatie Intel® Core™ i9 65 W processors leveren topprestaties die de productiviteit 
verhogen en tegelijk de beveiligingsrisico's beperken.
•••
Zie er op uw best uit op camera: onze webcams hebben verbeterde beeldopnameprestaties dankzij TNR 
(tijdelijke ruisonderdrukking), zelfs in omgevingen met weinig licht.
•••
Nieuwe WDR-webcam (Wide Dynamic Range) maakt een einde aan bleke beelden bij tegenlicht op de camera, 
zodat gebruikers vol vertrouwen kunnen samenwerken als een professional, waar ze ook aan het werk zijn.
••• 
De ultieme conferencing-ervaring wordt geboden door 2 premium microfoons met een bereik tot 4 meter en 
hoogwaardige luidsprekers met Intelligent Audio, dat afleidende achtergrondgeluiden verwijdert voor moeiteloze 
samenwerking.
•••
Werk de hele dag comfortabel: groot FHD-touchscreen of beeldscherm zonder aanraakfunctionaliteit met nieuwe 
LBL-functionaliteit (laag blauw licht)*.

7400 ALL-IN-ONE 7400 ALL-IN-ONE 
Voor de bouwer is de OptiPlex 7400 All-in-One een 
geweldige optie voor het thuiskantoor. Deze kan eenvoudig 
worden geïmplementeerd met een dunne minimale 
grootte, gebouwd voor hoogwaardige prestaties en 
samenwerkingservaringen. Als een afzonderlijke 2e pc 
kunnen bouwers hun all-in-one thuislaten, waardoor ze 
gemakkelijk van en naar hun werkplek thuis kunnen gaan.

Voor de producent is de OptiPlex 7400 All-in-One ideaal voor zakelijke multitaskers die behoefte 
hebben aan betrouwbare apparaten met topprestaties, plus een volledig aanpasbare en comfortabele 
werkomgeving om een hele dag productief te zijn. 

Krachtige, intelligente All-in-One van 24 inch ontworpen voor premium samenwerkingservaringen 

BOUWER PRODUCENT

BOUWER:

76% 
hebben meerdere 

werkruimten

BOUWER:

2 dagen 
op kantoor werken/
week (gemiddeld)

7400 All-in-One 
Ecosystem

7400 All-in-One Ecosystem:

• Dell 24 monitor – P2421D 

• Dell Premier draadloos toetsenbord en 
draadloze muis voor meerdere apparaten - 
KM7321W

• Targus Stylus voor apparaten met capacitieve 
aanraakfunctionaliteit 

• Dell Premier draadloze ANC-headset – WL7022 

• OptiPlex All-in-One in hoogte verstelbare 
standaard 

• OptiPlex All-in-One DVD+/-RW meegeleverd 
met in hoogte verstelbare standaard 

• OptiPlex All-in-One verstelbare standaard 

x

+

*Alleen beschikbaar op beeldschermen zonder aanraakfunctionaliteit.
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Producenten behalen succes met focus op het voltooien van taken. Hun 
werk vraagt vaak om de meest veilige en schaalbare prestaties zonder 
compromissen, zodat ze geconcentreerd en efficiënt kunnen blijven werken.

OptiPlex 7000 Micro met All-in-One Stand-oplossing is ideaal voor deze 
producenten. Deze kleine, maar krachtige oplossing voor een opgeruimd 
bureau zorgt ervoor dat de pc geen storend element is, zodat producenten 
geconcentreerd en efficiënt kunnen blijven werken. Het slimme design van de 
7000 Micro heeft nieuwe, flexibele en veilige montagemogelijkheden en biedt 
meer configureerbaarheid van het scherm dan ooit tevoren.

O P T I P L E X

7000 MICRO 7000 MICRO 

7000 Micro 
Ecosystem

PRODUCENT

7000 Micro Ecosystem:

• Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H 

• Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze 
muis voor meerdere apparaten - KM7321W 

• Dell Pro stereoheadset – WH3022

• Dell dunne soundbar - SB521A 

• Dell Speakerphone - SP3022

• OptiPlex Micro All-in-One standaard - MFS22 

• OptiPlex Micro Dual VESA-bevestiging met 
adapterbeugel 

• OptiPlex Micro All-in-One VESA-bevestiging 
voor monitoren uit de E-serie met voetverlenging 

x

+
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Intelligente desktops gebouwd voor ongeëvenaarde uitbreidbaarheid en prestaties

Onze intelligentste, premium desktops met de geïntegreerde kunstmatige intelligentie van Dell 
Optimizer bieden meer kracht en connectiviteit dan ooit

Intel vPro® met 12e generatie Intel® Core™ i9 125 W processors leveren topprestaties die de 
productiviteit verhogen en tegelijk de risico's beperken
•••
Tot volledig nieuw DDR5-geheugen voor betere prestaties onder zware workloads, geweldig voor 
applicaties die veel RAM-geheugen nodig hebben
•••

Optioneel geïntegreerde Intel® Wi-Fi 6E houdt uw bedrijf draaiende met een sterke, 
betrouwbare, geoptimaliseerde verbinding.

•••
Native support voor maximaal 4 beeldschermen zonder dat een extra grafische kaart nodig is, plus 
een 3e DisplayPort die verder tegemoet komt aan de weergave-eisen van gebruikers. Bespaar op 
installatietijd en zorg voor een schone werkruimte zonder doorlussen.
•••
Derde M.2 SSD-optie voor extra uitbreidingsopties plus snellere opstarttijd en bestandstoegang
•••
Thunderbolt 4 uitbreidingskaart biedt een snelle, veilige verbinding met meer monitoren met hoge 
resolutie

O P T I P L E X

7000 TOWER, SMALL FORM 7000 TOWER, SMALL FORM 
FACTOR EN MICROFACTOR EN MICRO

7000 Tower en 
Small Form Factor 
Ecosystem

 Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) zijn de beste Wi-Fi-
technologieën voor videoconferencing in een 
zakelijke omgeving3 en biedt 6x hogere snelheden 
dan standaard Wi-Fi 5 op kantoor4 en bijna 3x 
hogere snelheden thuis4. 

x
+

 7000 Tower en Small Form Factor Ecosystem:

• Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H 

• Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze muis voor 

meerdere apparaten - KM7321W 

• Dell Pro stereoheadset – WH3022

• Dell dunne soundbar - SB521A

• Dell Speakerphone - SP3022 

• Kabelafdekkingen voor OptiPlex Tower en Small Form Factor 

• OptiPlex Small Form Factor All-in-One standaard – OSS21 

x

+
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Intelligente desktops van industriële kwaliteit die zijn gebouwd voor ultieme stabiliteit, 
uitbreidbaarheid en prestaties

Onze meest intelligente desktops met lange levensduur, voorzien van geïntegreerde AI van Dell 
Optimizer, zijn onlangs opnieuw ontworpen om meer stabiliteit, meer uitbreidbaarheid en prestatieopties 
te bieden dan ooit

O P T I P L E X

XE4 TOWER EN SMALL FORM FACTORXE4 TOWER EN SMALL FORM FACTOR

Intel vPro® met 12e generatie Intel® Core™ i9 125 W processors leveren topprestaties die de 
productiviteit verhogen en tegelijk de beveiligingsrisico's beperken
•••
De XE4 is ontworpen voor gebruik in corrosieve omgevingen en omgevingen met hoge temperaturen 
tot 45 ºC. Deze is marine-gecertificeerd en heeft strenge tests, waaronder MIL-STD 810G, doorstaan
•••
Met een minimale levensduur van drie en een half jaar kunt u uw planning vereenvoudigen. Een versie 
gereed voor OEM is speciaal ontworpen voor OEM (original equipment manufacturer)
•••
Tot volledig nieuw DDR5-geheugen voor betere prestaties onder zware workloads, geweldig voor 
applicaties die veel RAM-geheugen nodig hebben
•••

Optioneel geïntegreerde Intel® Wi-Fi 6E houdt uw bedrijf draaiende met een sterke, betrouwbare, 
geoptimaliseerde verbinding. 

•••
Native support voor maximaal 4 beeldschermen zonder de noodzaak van een extra grafische kaart
•••
Derde M.2 SSD-optie voor extra uitbreidingsopties plus snellere opstarttijd en bestandstoegang
•••
Thunderbolt 4 uitbreidingskaart biedt een snelle, veilige verbinding met meer monitoren met hoge 
resolutie

XE4 
Ecosystem

 Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) zijn de beste Wi-
Fi-technologieën voor videoconferencing in 
een zakelijke omgeving3 en biedt 6x hogere 
snelheden dan standaard Wi-Fi 5 op kantoor4, en 
bijna 3x hogere snelheden thuis4. 

x
+

 XE4 Ecosystem:

• Dell UltraSharp 27 Monitor - U2722D

• Dell Premier draadloos toetsenbord en draadloze 
muis voor meerdere apparaten - KM7321W

• Dell Small Form Factor all-in-one standaard - OSS21

• Dell Pro stereoheadset – WH3022

• Dell Speakerphone - SP3022

• Kabelafdekkingen voor OptiPlex Tower en Small 
Form Factor

x

+



14

O P T I P L E X

Intelligente All-in-One van 24 inch gebouwd voor zakelijke samenwerking en connectiviteit 

De intelligentste zakelijke pc in zijn klasse met Dell Optimizer geïntegreerde kunstmatige intelligentie,
plus tal van slimme samenwerkingsfuncties

Tot 12e generatie Intel® Core™ i7 65 W processors leveren prestaties van bedrijfsklasse en beperken de 
beveiligingsrisico's. Nu beschikbaar met Intel® vPro® Essentials voor extern beheer op meerdere terminals. Voor 
een vereenvoudigde configuratie kiest u het chassis van 35 W met 1 DisplayPort.
•••
Zie er op uw best uit op camera: onze webcams hebben verbeterde beeldopnameprestaties dankzij TNR 
(tijdelijke ruisonderdrukking), zelfs in omgevingen met weinig licht.
•••
Nieuwe WDR-webcam (Wide Dynamic Range) maakt een einde aan bleke beelden bij tegenlicht op de camera, 
zodat gebruikers vol vertrouwen kunnen samenwerken als een professional, waar ze ook aan het werk zijn. 
•••
Slim samenwerken met 2 microfoons met een bereik tot 4 meter en ingangsluidsprekers met Intelligent Audio 
voor verbeterde conferentie-ervaringen
•••
Werk de hele dag comfortabel: groot FHD-touchscreen of beeldscherm zonder aanraakfunctionaliteit met nieuwe 
LBL-functionaliteit (laag blauw licht)*

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

5400 AIO 
Ecosystem

5400 AIO Ecosystem:
• Dell 24 monitor – P2422H

• Dell Premier Multi-Device

• Draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM7321W

• Dell Pro stereoheadset - WH3022

• Targus Stylus voor apparaten met capacitieve 
aanraakfunctionaliteit

• OptiPlex All-in-One in hoogte verstelbare standaard

• OptiPlex All-in-One DVD+/-RW meegeleverd met in 
hoogte verstelbare standaard

x

+

*Alleen beschikbaar op beeldschermen zonder aanraakfunctionaliteit.
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Intelligente desktops met de juiste prestaties en configureerbaarheid

Onze intelligentste zakelijke desktops, met de geïntegreerde AI van Dell Optimizer, bieden 
gepersonaliseerde prestaties en configureerbaarheid

De OptiPlex 5000 desktops zijn voorzien van Intel® Core™ i7 65 W processors van de 12e generatie, 
met de nieuwe Hybrid Core-technologie, zodat u gemakkelijker en zonder vertraging kunt multitasken. 
Nu beschikbaar met Intel® vPro® Essentials voor extern beheer op meerdere terminals. 
•••
Support voor maximaal 128 GB DDR4-geheugen met snelheden tot 3200 MHz zorgt ervoor dat u uw 
dagen zo efficiënt mogelijk kunt doorbrengen
•••

Optioneel geïntegreerde Intel® Wi-Fi 6E houdt uw bedrijf draaiende met een sterke, 
betrouwbare, geoptimaliseerde verbinding. 

•••
Native support voor maximaal 4 beeldschermen zonder dat een extra grafische kaart nodig is, plus 
een 3e DisplayPort die verder tegemoet komt aan de weergave-eisen van gebruikers. Bespaar op 
installatietijd en zorg voor een schone werkruimte zonder doorlussen.

O P T I P L E X

5000 TOWER, SMALL FORM 5000 TOWER, SMALL FORM 
FACTOR EN MICROFACTOR EN MICRO

5000 reeks 
Ecosystem

 Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) zijn de beste Wi-Fi-
technologieën voor videoconferencing in een 
zakelijke omgeving3 en biedt 6x hogere snelheden 
dan standaard Wi-Fi 5 op kantoor4, en bijna 3x 
hogere snelheden thuis4. 

x
+

 5000 reeks Ecosystem:

• Dell UltraSharp 24 monitor - U2422H

• Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

• Dell Pro stereoheadset – WH3022

• Dell Speakerphone - SP3022

• Kabelafdekkingen voor OptiPlex Tower en Small Form Factor

• OptiPlex Small Form Factor All-in-One standaard – OSS21

• OptiPlex Micro All-in-One standaard - MFS22

• OptiPlex Micro Dual VESA-bevestiging met adapterbeugel

• OptiPlex Micro All-in-One VESA-bevestiging voor monitoren uit 
de E-serie met voetverlenging

x

+
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Zakelijke desktops met essentiële prestaties en slim design

Duurzaam gebouwde zakelijke desktops met essentiële opties voor prestaties en 
beheerbaarheid om de maximale waarde te verhogen

Gebouwd met 12e generatie Intel® Core™ processors tot 65 W met nieuwe Hybrid Core-technologie
(Intel® Celeron® – Intel® Core™ i5 voor tower en small form factor; Intel® Celeron® – Intel® Core™ i7 voor micro)

•••
Optioneel geïntegreerde Intel® Wi-Fi 6E houdt uw bedrijf draaiende met een sterke, 
betrouwbare, geoptimaliseerde verbinding. 

•••
Native support voor maximaal 4 beeldschermen zonder de noodzaak van een extra grafische kaart 
met optionele DisplayPort voor het aansturen van beeldschermen met een resolutie tot 8K voor 
betere kleurgradatie en bewegingsstabilisatie.

O P T I P L E X

3000 TOWER, SMALL FORM 3000 TOWER, SMALL FORM 
FACTOR EN MICROFACTOR EN MICRO

3000 reeks 
Ecosystem

 Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) zijn de beste Wi-
Fi-technologieën voor videoconferencing in 
een zakelijke omgeving3 en biedt 6x hogere 
snelheden dan standaard Wi-Fi 5 op kantoor4 
en bijna 3x hogere snelheden thuis4. 

x
+

3000 reeks Ecosystem: 

• Dell 24 monitor - P2422H

• Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - KM5221W

• Dell Pro stereoheadset – WH3022

• Dell dunne conferencingsoundbar – SB522A

• Kabelafdekkingen voor OptiPlex Tower en Small Form Factor

• OptiPlex Small Form Factor All-in-One standaard – OSS21

• OptiPlex Micro All-in-One standaard - MFS22

• OptiPlex Micro Dual VESA-bevestiging met adapterbeugel

• OptiPlex Micro All-in-One VESA-bevestiging voor monitoren 
uit de E-serie met voetverlenging

x

+
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O P T I P L E X

3000 THIN CLIENT3000 THIN CLIENT
Dunne en krachtige thin client voor desktops die is 
geoptimaliseerd voor Dell cloudclientoplossingen

De veiligste14 en meest veelzijdige thin client, nu ontworpen door 
OptiPlex, is al 29 jaar de vertrouwde naam op het gebied van desktop-
innovatie. Ter uitbreiding van onze vaste computerlijn lanceert OptiPlex 
onze best presterende ultracompacte desktop thin client die is 
geoptimaliseerd voor Dell cloudclient-softwareoplossingen. De OptiPlex 
3000 thin client is gebouwd met dezelfde betrouwbare, duurzame 
design en hetzelfde rijke ecosysteem dat u gewend bent van de 
vertrouwde naam in zakelijke desktops. 

De OptiPlex thin client biedt nieuwe hybride werkmodellen en is 
gereed om verbinding te maken met geïntegreerde support voor 
populaire virtuele werkruimten en maakt samenwerking eenvoudig 
met een geoptimaliseerde architectuur die toonaangevende unified-
communicatieoplossingen ondersteunt.

Meer informatie over Cloud Client Workspace-software
Dell.com/CloudClientWorkspace 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Intel® Celeron en Pentium Quad Core processors bieden directe, naadloze 
toegang tot digitale en virtuele werkruimten
•••
Het compacte design zonder ventilator is ideaal voor kleine ruimtes en biedt 
een stille, duurzame computerervaring (geen bewegende onderdelen)
•••
Lange levenscyclus met 3 jaar Next Business Day support (zoals verwacht door 
Thin Client klanten)
•••
Moderne oplossing voor hybrid cloudbeheer voor meer controle en flexibiliteit

3000 Thin Client 
Ecosystem+

3000 Thin Client Ecosystem: 

• Dell 24 monitor – P2422H

• Dell Pro draadloos toetsenbord en draadloze muis - 
KM5221W

• Dell Pro stereoheadset – WH3022

• OptiPlex Micro en thin client alles-in-één-standaard - 
MFS22

• OptiPlex Micro en thin client dubbele VESA-
bevestiging met adapterbeugel

• Dell arm voor één monitor – MSA20

x

+

http://www.dell.com/CloudClientWorkspace
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^ OptiPlex is het meest duurzame desktopportfolio van Dell, gebaseerd op een interne analyse van Dell in oktober 2021; (analyse van innovatiegebieden, materialen en % gerecycled 
plastic en kringloopplastic) CLM-003453 

1. Gebaseerd op een interne analyse in april 2021. Dell Optimizer is beschikbaar op apparaten uit 2020, niet beschikbaar op de OptiPlex 3000 serie, Latitude 3310 2-in-1 en Latitude 
Chromebook Enterprise. De beschikbaarheid en functionaliteit van functies verschillen per model.

2. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, januari 2020; Dell Technologies Legal AD#G20000026

3. Disclaimer: 6 GHz Wi-Fi 6E vereist het gebruik van Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) producten in combinatie met besturingssystemen en routers/AP's/gateways die Wi-Fi 6E ondersteunen, 
samen met de regionale spectrumtoewijzing en vereiste regelgevende certificaties. Niet op alle markten beschikbaar. Ga naar intel.com/PerformanceIndex (Connectivity) voor meer 
informatie.

4. Gebaseerd op de IEEE 802.11ax-specificatie, kanalen op 160 MHz en Wi-Fi 6/6E bieden aanzienlijk hogere theoretische maximale snelheden van pc-clients tegenover standaard Wi-Fi 
5/80 MHz-producten.

+Bron: Dell Services Data, verkochte OptiPlex-platforms tussen 2019 - 2021. 

++Bron: Gebaseerd op een analyse van Dell uit oktober 2021 waarin de prestaties van harde schijven en SSD’s op Vostro- en OptiPlex-systemen werden vergeleken. De werkelijke 
resultaten kunnen afwijken.

5. ExpressResponse maakt gebruik van AI en de Intel® Adaptix-technologie om de snelheid en prestaties van uw meest essentiële applicaties te beheren. De beschikbaarheid en 
functionaliteit van functies verschillen per model.

6. Op basis van testen die in juni 2020 zijn uitgevoerd door Dell Labs, waarin prestaties waarbij ExpressConnect was ingeschakeld werden vergeleken met de prestaties waarbij 
ExpressConnect was uitgeschakeld. De werkelijke resultaten kunnen variëren, de testresultaten bieden geen garantie voor prestaties. Afhankelijk van het breedbandabonnement en 
dekkingsgebied van de serviceprovider, kunnen snelheden variëren. Er zijn extra kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

7. Bron: “OptiPlex is het meest duurzame desktopportfolio van Dell, gebaseerd op een interne analyse van Dell in oktober 2021; (analyse van innovatiegebieden, materialen en % 
gerecycled plastic en kringloopplastic) CLM-003453.

8. Bron: “OptiPlex desktops zijn gemaakt met tot 60% gerecyclede inhoud.” Gebaseerd op een interne analyse in oktober 2021.

9. Bron: Gebaseerd op de antwoorden van klanten op de Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey van ESG in opdracht van Dell Technologies en uitgevoerd van 27/4/21 tot 8/5/21. 
211 klanten die momenteel OptiPlex gebruiken, gingen akkoord met de stelling “Onze ervaring met desktoptechnologie heeft onze organisatie draaiende gehouden in recente uitdagende 
tijden” (voorbeeld: hiermee konden we vertragingen voorkomen bij het uitbrengen van producten, hiermee konden we productiviteitsverlies voorkomen, enz.). 
De claim is gebaseerd op het % van de klanten (ongeveer 90%) dat ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens' heeft geantwoord op de stelling. CLM-003503.

10. Bron: Gebaseerd op ESG-onderzoek in opdracht van Dell Technologies, ‘Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey’ uitgevoerd van 27/4/21 tot 8/5/21. Resultaten afkomstig 
van een enquête onder IT-besluitvormers met invloed op en kennis van aankoopbeslissingen voor desktops en de supportomgeving van hun organisaties (percentage van de deelnemers, 
N=202). Niet gebruiken in China, Colombia of Guatemala. CLM-003495

11. Gebaseerd op IDC White Paper in opdracht van Dell, ’The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Live-Cycle Services’, december 2021. 
Resultaten uit een enquête onder 455 organisaties overal ter wereld. De berekende besparingen weerspiegelen kosten die samenhangen met de tijd die IT-personeel kwijt is aan 
implementatieactiviteiten. De catalogusprijs van Dell ProDeploy Plus is niet meegenomen. Kostenbesparingen in Amerikaanse dollars. De werkelijke resultaten kunnen afwijken.

12. Gebaseerd op een Dell analyse van Dell Hybrid Client-software die vooraf is geïnstalleerd op geselecteerde commerciële Dell clients met Wyse Management Suite Pro Dell Hybrid 
Client-licentie tegenover vergelijkende oplossingen, juli 2020. Ga voor meer details naar www.DellTechnologies.com/DellHybridClient

13. Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1e kwartaal 2021

14. Gebaseerd op een analyse door Dell van Wyse ThinOS tegenover concurrerende producten, maart 2020. AD#G19000130
Geografische beperkingen: Beweringen van Dell tegenover bedrijf zonder naam op basis van een interne analyse kunnen niet worden gebruikt in de volgende landen: Chili, China, 
Hongkong, Maleisië, Oekraïne, Rusland, Taiwan, Venezuela, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Korea

Meer informatie: Dell.com/OptiPlex

http://Dell.com/OptiPlex

