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R E C U R S O S  D A  N O VA  FA M Í L I A  O P T I P L E X :

Portfólio totalmente atualizado e expandido, incluindo XE4 de longa duração e o novo 
OptiPlex 3000 Thin Client
•••

Intel vPro® disponível com processadores Intel® Core™ de 12ª geração até i9 de 125 W
•••

Os PCs empresariais mais inteligentes com IA1 integrada (do Dell Optimizer para 
série 5000 e 7000) 
•••

O OptiPlex mais sustentável já feito, com configurações EPEAT Gold, e embalagem sustentável 
•••

Intel® Wi-Fi 6E integrado (opcional) para as velocidades mais altas do setor 
•••

Memória DDR5 totalmente nova para desempenho de memória mais rápido (disponível no 7000 em 
torre e micro)
•••

Suporte nativo para até 4 monitores com placa gráfica integrada Intel® de 12ª geração
•••

Novos All-in-Ones com redução de ruído temporal (TNR) e alto alcance dinâmico (WDR) 
para webcams
•••

Monitores com luz azul baixa (LBL)  para colaboração aprimorada
•••

Produtividade confiável com as unidades de estado sólido (SSD)
•••

Componentes de alta qualidade e testes de qualidade rigorosos que superam os padrões  
MIL-STD 810H
•••

Os Dell Trusted Devices oferecem total segurança desde a caixa2 de modo que os dados sejam 
protegidos e os dispositivos continuem em segurança 
•••

Design sem ferramentas para facilidade de manutenção e expansão
•••

Opções de sistema operacional e gerenciamento
•••

A maior gama de acessórios personalizados desenvolvidos e testados para permitir extrema 
produtividade 
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A  t e c n o l o g i a  q u e  e s t á  à  s u a  v o l t a

Não importa como seja o trabalho, o OptiPlex cuida de tudo com formatos inovadores para 

desktop e soluções integradas para se adaptar de modo inteligente às suas necessidades dos 

negócios sempre em evolução. Com 29 anos de liderança em desktops, os nossos clientes sabem 

que o OptiPlex é a ferramenta com a qual podem contar todos os dias. Somos o parceiro ideal 

em cada etapa do caminho, facilitando a produtividade simplesmente “porque funciona”. Com 

a vantagem da Dell Technologies, o OptiPlex oferece soluções simples, modernas e seguras 

para TI, além de uma experiência superior perfeita para sua equipe de trabalho. Com a tecnologia 

certa para o trabalho, a última geração da família OptiPlex está pronta para assessorar suas 

iniciativas de retorno ao local e até mesmo fazer do trabalho híbrido a estratégia de longo prazo 

de sua organização para o sucesso.

Desfrute de confiabilidade e inteligência incomparáveis com desktops feitos pensando na 

sustentabilidade que envolve você. Com atualização disponível de qualquer lugar e altamente 

equipada com os processadores Intel® da 12ª geração, a linha de PCs mais inteligente1 e segura2 

já está pronta para ajudar você a lidar com qualquer situação emergente.

N o v a  f a m í l i a  D e l l  O p t i P l e x 

Desempenho e inteligência que atendem você

Designs sustentáveis e com propósito

TI moderna e flexível
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T E C N O L O G I A  E F I C I E N T E  P A R A  A S  N E C E S S I D A D E S  D O S 
N E G Ó C I O S

M O D E R N I Z E  S U A  E X P E R I Ê N C I A  N O  D E S K T O P

D e s e m p e n h o  e  i n t e l i g ê n c i a 
q u e  a te n d e m  v o c ê 

A última geração de desktops OptiPlex vem equipada com a tecnologia Intel® mais 
recente. Desfrute de sérios ganhos no desempenho em relação à geração anterior com 
processadores Intel® de 12ª geração com Core™ até i9 de 125 W, contando com a nova 
tecnologia Hybrid para equilibrar cargas de trabalho entre os núcleos, de modo que os 
usuários possam realizar multitarefas com facilidade. 

O OptiPlex oferece recursos de gerenciamento moderno e de segurança aprimorada de 
hardware com plataformas opcionais Intel vPro® disponíveis na série 7000, além do novo 
Intel vPro® Essentials, disponível para OptiPlex série 5000.

O Intel® Wi-Fi 6E integrado (opcional) mantém sua empresa operando com uma conexão 
sólida, confiável e otimizada.

A memória DDR5 totalmente nova de até 128 GB e 4.800 Mhz é ideal para executar 
aplicativos baseados em nuvem ou fazer a transição suave entre aplicativos com uso 
intenso de carga de trabalho com alto uso de RAM. (Disponível no 7000 em torre e micro).

A placa gráfica integrada Intel® de 12ª geração oferece suporte nativo para até 
4 monitores independentes. Uma faixa adicional de monitor, de 3 para 4 em relação 
à geração anterior, proporciona aos usuários a liberdade de trabalhar com mais telas 
sem precisar de uma placa gráfica dedicada, permitindo mais produtividade integrada 
por um valor melhor.

A terceira DisplayPort (DP) agora está incluída, por padrão, no série 7000, eliminando 
a necessidade de comprar placas adicionais para atender aos requisitos de tela dos usuários. 
Essa atualização minuciosa possibilita um espaço de trabalho limpo, sem monitores em 
cadeia, tudo isso ao mesmo tempo em que minimiza o tempo de configuração do espaço 
de trabalho. (Disponível no 7000 em torre, formato pequeno e micro de 65 W).

A terceira opção de SSD M.2 já está disponível, proporcionando a máxima capacidade 
de expansão com a confiabilidade e desempenho aprimorados de um SSD (em relação 
ao HDD giratório) (Disponível no 7000 em torre, formato pequeno e micro).

Escolha uma unidade de estado sólido (SSD) confiável para inicializar seu PC, iniciar 
aplicativos mais rapidamente e salvar arquivos em questão de segundos em vez de 
minutos, em comparação com uma unidade de disco rígido (HDD). 
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Os PCs mais inteligentes do mundo1 agora estão mais intuitivos do que nunca. O Dell Optimizer 

ExpressResponse5 analisa o modo como os usuários trabalham com seus aplicativos preferidos para 

impulsionar o desempenho. Agora, é possível otimizar vários aplicativos por vez para um desempenho 

mais personalizado. O ExpressConnect oferece downloads de dados e vídeo mais rápidos por meio 

da primeira conexão simultânea com várias redes do mundo. Ele também ingressa na melhor rede 6 

disponível onde quer que você esteja trabalhando. 

TODOS OS RECURSOS DE COLABORAÇÃO  
DE QUE VOCÊ PRECISA

O Intelligent Audio traz aprimoramentos de 
microfone e áudio e também reduz o ruído 
de fundo para que você possa interagir 
plenamente em reuniões com segurança, 
onde quer que esteja trabalhando.
O cancelamento de ruído neural permite 
que técnicas avançadas inteligentes 
e artificiais diferenciem a fala humana 
de qualquer ruído indesejado. 
O microfone de proximidade adiciona um 
tom mais claro e brilhante à fala e é ideal 
para conferências e podcasts. 
A redução de distorções analisa o conteúdo 
de áudio em tempo real e oferece níveis 
de saída mais altos sem retorno de som.

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

O DELL OPTIMIZER OFERECE 
UMA CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO SIMPLIFICADA.

Eleve a experiência de trabalho com um aplicativo fácil de 
gerenciar que oferece uma experiência perfeita aos usuários 
finais e aos responsáveis pelas decisões de TI.

A disponibilidade do recurso Dell Optimizer varia conforme o produto. Consulte a disponibilidade 
de recursos aqui.

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

“Centros de emergência são lugares em que o nível de ruído 
é inacreditável, e não são um ambiente ideal para chamadas 
pelo Zoom nem pelo Teams, mas essas conversas virtuais 
afetam diretamente a vida das pessoas. A tecnologia 
Intelligent Audio do Dell Optimizer realmente nos salvou.”

Kelly Durand 
Diretora de aprendizado organizacional, People’s Emergency Center, Filadélfia

http://www.dell.com/optimizer
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A B O R D A G E M  D E  D E S I G N  C O M  B A S E  E M  P E R S O N A

Organizações em todo o mundo estão acelerando seus ambientes de trabalho híbridos, e aqueles 
que tiveram mais sucesso estão priorizando a experiência dos funcionários. Colocar a tecnologia certa 
nas mãos dos usuários está mais importante do que nunca. Sendo assim, redefinimos nossas personas 
de usuário final comercial na Dell Technologies, tendo por base os estilos de trabalho únicos e as 
dificuldades da equipe de trabalho híbrida. Não se trata mais de onde o trabalho é feito, mas de como 
ele é feito. Eliminamos as pressuposições na escolha das ferramentas certas para o trabalho, com 
soluções baseadas em persona adaptadas às necessidades de cada usuário final. 

De dispositivo, monitores e acessórios a suporte e software inteligentes, nossas soluções de 
persona não apenas aperfeiçoam a experiência dos funcionários como também são fáceis de 
encontrar e comprar com ferramentas que permitem fazer escolhas de maneira fácil. Descubra 
as soluções OptiPlex desenvolvidas para Criadores e Produtores na nossa nova família.

CRIADOR
Cria e expande os negócios
Cria e executa a visão estratégica. 
Movimenta as empresas desenvolvendo 
relacionamentos com as partes 
interessadas e parceiros externos.

PRODUTOR
Produz resultados, dedicando-se 
a buscar eficiência
Concentra-se na produtividade para 
entregar os resultados desejados. 
Obtém sucesso com foco na realização 
de tarefas.

CONECTOR
Conecta equipes e garante a colaboração
Gerencia planos e dados para avançar 
projetos e otimizar a produção. Permite 
o progresso ao equilibrar a colaboração 
e a proteção da equipe.

ESPECIALISTA
Especializado em campos únicos, 
criativos e complexos
Gera trabalho focado e realiza análises 
detalhadas. Resolve desafios difíceis de 
maneira lógica e detalhada.
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O P T I P L E X  M A I S  S U S T E N TÁ V E L

A linha mais sustentável já criada, o OptiPlex é um dos primeiros OEMs a incluir OBP (Ocean bound 
plastic, Plástico retirado dos oceanos) na ventoinha do formato micro7. Feito com até 60% de PCR8  
(post-consumer recycled plastic, plástico reciclado pós-consumo), pertencente a uma cadeia de 
suprimentos fechada e embalado com 87% de materiais reciclados^, o OptiPlex tem o compromisso 
de melhorar o trabalho e o mundo. 

Escolha as soluções multi-pack da Dell para enviar vários produtos em uma única embalagem. Isso 
reduz o tempo necessário para abrir, desembalar e descartar o material da embalagem. Nossas 
embalagens multi-pack são feitas com papelão corrugado até 100%^ reciclado e renovável.

Design

1º
O OptiPlex foi o primeiro 

produto Dell feito com materiais 

reciclados, em 2007.

Materiais sustentáveis

60%
Os desktops OptiPlex contêm 

até 60% de materiais reciclados 

e de loop fechado.

Inovação em embalagens

87%
87% das embalagens da 

Dell são feitas de materiais 

reciclados ou renováveis.

O OPTIPLEX TEM

Mais de 100
produtos com registro EPEAT

EPEAT

Mais de 40
configurações TCO certified

TCO

8.0
ENERGY STAR® em 

todo o portfólio

ENERGY STAR®
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P A R C E I R O  D E  C O N F I A N Ç A

T I  m o d e r n a  e  f l e x í v e l 

Com um desempenho impressionante, confiabilidade e valor impecável, o OptiPlex é conhecido 
por permitir que usuários finais e TI realizem seu melhor trabalho. Uma recente pesquisa mostrou 
que 9 entre 10 clientes com OptiPlex dizem que seus desktops ajudaram as organizações a se 
manterem resilientes em tempos difíceis9. Na mesma pesquisa, 9 entre 10 clientes com OptiPlex 
disseram acreditar que o OptiPlex apresenta um desempenho melhor em relação aos concorrentes 
em termos de facilidade de implementação, experiência de suporte e confiabilidade10.

O OptiPlex é o nosso parceiro confiável de TI em ciclos de vida confiáveis. Para clientes que 
valorizam a estabilidade da plataforma em longo prazo, neste ano, atualizamos o XE em torre 
e formato pequeno com ciclo de vida longo, adicionando até mesmo um OptiPlex 3000 Thin 
Client totalmente novo à família. O suporte especializado global da Dell abrange todo o ciclo de 
vida dos produtos. Com o ProDeploy Plus for Client, as equipes de TI podem reduzir o tempo 
de implementação em até 49%11.

Essa geração do OptiPlex é o nosso portfólio de computação fixa mais flexível de dispositivos 
na nuvem, e nós somos o único OEM a oferecer opções versáteis de sistema operacional 
e gerenciamento com Dell ThinOS, Dell Hybrid Client e Wyse Management Suite12. O Dell Client 
Command Suite e o VMware Workspace ONE oferecem um fácil gerenciamento em todos os 
endpoints, desde os apps até o sistema operacional e firmware, tudo de um único console.

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

Nossos clientes confiam nas soluções seguras de desktops do OptiPlex. O OptiPlex foi 
desenvolvido com hardware seguro com TPM 2.0, proteções para cabos e portas, opções 
de autenticação inteligente e interruptores de invasão para chassi.

Nossos sistemas são desenvolvidos com Dell SafeBios, oferecendo visibilidade 
a adulterações de BIOS, além de Dell SafeID, para proteger as credenciais de usuários finais. 
O SafeData da Dell criptografa informações confidenciais, enquanto o SafeGuard and 
Response da VMware Carbon Black e Secureworks impede, detecta e responde a ataques, 
fornecendo uma abordagem abrangente para o gerenciamento de ameaças no endpoint.
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S O L U Ç Õ E S  M O D U L A R E S  D O  S E U  J E I T O

Des igns  sustentáve is  e  com propós i to

Os desktops OptiPlex são ideais para ambientes de trabalho 
híbrido. Com desempenho eficiente para executar vários aplicativos 
de uma só vez, incluindo aplicativos de videoconferência, os 
usuários trabalham com confiança sem lacunas ou atrasos. E eles 
podem trabalhar confortavelmente, com opções de acessórios 
personalizados e amplos monitores 4K da primeira linha de 
monitores mundial da Dell13. As soluções OptiPlex são fáceis de 
implementar e gerenciar de qualquer lugar — tudo por um valor 
incrível — de modo que os usuários e a TI podem ficar igualmente 
tranquilos em tornar o trabalho híbrido uma realidade.

Ficou mais fácil decidir a melhor solução OptiPlex para as suas 
necessidades com ofertas simplificadas e personalizadas, totalmente 
extensíveis para funcionar do seu jeito. A escolha ideal de formatos, 
portas, E/S e periféricos, entre outros, permite que os usuários 
criem seu próprio espaço de trabalho com componentes modulares. 
Os usuários vão desfrutar de colaboração aprimorada com as 
nossas webcams 4K, alto-falantes e soundbars, bem como uma 
organização limpa da mesa com novas opções de montagem 
e suporte minuciosamente desenhadas.
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O P T I P L E X

Nosso All-in-One mais inteligente e responsivo, com a inteligência artificial integrada do Dell Optimizer, 
permite uma interação e colaboração definitivas 

Os processadores Intel vPro® com Intel® Core™ i9 de 65 W de 12ª geração oferecem desempenho de nível 
empresarial que acelera a produtividade e, ao mesmo tempo, minimizam os riscos de segurança.
•••
Apareça na sua melhor versão na câmera: nossas webcams contam com desempenho de captura de imagem 
aprimorada por meio da redução de ruído temporal (TNR), mesmo em ambientes com pouca iluminação.
•••

O novo recurso de amplo alcance dinâmico (WDR) da webcam elimina imagens desfocadas quando os usuários 
recebem luz de fundo na câmera. Assim, eles podem colaborar com confiança como profissionais, não importa de 
onde estão trabalhando.
••• 
Dois microfones premium com alcance de até quatro metros e alto-falantes de alto desempenho com Intelligent 
Audio, que remove o ruído distrativo de fundo para uma colaboração sem esforço, possibilitam experiências de 
conferência definitivas.
•••
Trabalhe de modo confortável durante todo o dia: tela grande FHD com ou sem touchscreen com um novo 
recurso de luz azul baixa (LBL)*.

7400 ALL-IN-ONE 7400 ALL-IN-ONE 
Para Criadores, o OptiPlex 7400 All-in-One é uma ótima 
opção no home office. Ele é fácil de implementar, com mínimo 
espaço ocupado, criado para proporcionar experiências de 
desempenho e colaboração premium. Como um segundo PC 
dedicado, os Criadores podem deixar o All-in-One em casa, 
permitindo transições fáceis entre os espaços de trabalho.

Para Produtores, o OptiPlex 7400 All-in-One é ideal para profissionais que realizam multitarefas na 
empresa e que precisam de dispositivos confiáveis e com o melhor desempenho, bem como espaços 
de trabalho totalmente personalizáveis e confortáveis para a produtividade diária. 

All-in-One inteligente e poderoso de 24 polegadas desenvolvido para experiências de colaboração 
premium 

CRIADOR PRODUTOR

CRIADOR:

76% 
têm vários 
espaços de 

trabalho

CRIADOR:

2 dias 
de trabalho do 

escritório/semana  
(em média)

Ecossistema  
7400 All-in-One

* Disponível somente na opção sem touchscreen.
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Produtores têm como foco realizar tarefas. O trabalho deles geralmente 
demanda um desempenho mais seguro e escalável sem riscos, de modo 
que eles possam se concentrar e trabalhar com eficiência.

O OptiPlex 7000 Micro com solução All-in-One é ideal para Produtores. 
Essa pequena, mas poderosa, solução de mesa tira a atenção do 
PC para que os Produtores possam se concentrar e trabalhar com 
eficiência. O design inteligente do 7000 Micro vem com novas opções 
de montagem flexíveis e seguras e oferece mais capacidade de 
configuração da tela do que nunca.

O P T I P L E X

7000 MICRO 7000 MICRO 

Ecossistema 
7000 Micro

PRODUTOR
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Desktops inteligentes desenvolvidos para oferecer o máximo em capacidade de expansão 
e desempenho

Nossos desktops premium mais inteligentes, que contam com a inteligência artificial integrada do 
Dell Optimizer, oferecem mais potência e conectividade que nunca

Os processadores Intel vPro® com Intel® Core™ i9 de 125 W de 12ª geração oferecem desempenho 
de nível empresarial que acelera a produtividade e, ao mesmo tempo, minimiza os riscos
•••
Memória totalmente nova até DDR5 para melhor desempenho com cargas de trabalho intensas, ideal 
para aplicativos que exigem alto uso da RAM
•••

O Intel® Wi-Fi 6E integrado (opcional) mantém sua empresa operando com uma conexão sólida, 
confiável e otimizada.

•••
Suporte nativo para até 4 monitores sem precisar de uma placa gráfica adicional, além de um 
3º DisplayPort para atender aos requisitos adicionais de monitor dos usuários. Economize tempo 
e crie um espaço de trabalho limpo sem precisar de uma cadeia.
•••
Opção de 3ª SSD M.2 para opções de expansão adicionais, além de tempo de inicialização e acesso 
a arquivos mais rápido
•••
Placa adicional Thunderbolt 4 que oferece uma conexão rápida e segura para monitores com resolução 
mais alta

O P T I P L E X

7000 EM TORRE, FORMATO 7000 EM TORRE, FORMATO 
PEQUENO E MICROPEQUENO E MICRO

Ecossistema 
7000 torre 
e formato pequeno
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Desktops inteligentes de nível industrial desenvolvidos para oferecer o máximo em estabilidade, 
capacidade de expansão e desempenho

Nossos desktops mais inteligentes, com ciclo de vida de longa duração e a inteligência artificial 
integrada do Dell Optimizer, foram reprojetados recentemente para oferecer mais estabilidade, 
mais capacidade de expansão e mais opções desempenho do que nunca

O P T I P L E X

XE4 EM TORRE E FORMATO PEQUENOXE4 EM TORRE E FORMATO PEQUENO

Os processadores Intel vPro® com Intel® Core™ i9 de 125 W de 12ª geração oferecem desempenho 
de nível empresarial que acelera a produtividade e, ao mesmo tempo, minimiza os riscos de segurança
•••
O XE4 foi projetado para funcionar em ambientes corrosivos e com alto aquecimento de até 45 °C. 
Ele é certificado pela Marinha e resiste a testes rigorosos, inclusive o MIL-STD 810G
•••
O ciclo de vida mínimo de compra de três anos e meio facilita o planejamento. Uma versão pronta 
para OEM foi desenvolvida especificamente para fabricantes de equipamento original
•••
Memória totalmente nova até DDR5 para melhor desempenho com cargas de trabalho intensas, ideal 
para aplicativos que exigem alto uso da RAM
•••

O Intel® Wi-Fi 6E integrado (opcional) mantém sua empresa operando com uma conexão sólida, 
confiável e otimizada. 

•••
Suporte nativo para até quatro monitores sem precisar de uma placa gráfica adicional
•••
Opção de 3ª SSD M.2 para opções de expansão adicionais, além de tempo de inicialização e acesso 
a arquivos mais rápido
•••
Placa adicional Thunderbolt 4 que oferece uma conexão mais rápida e segura para monitores com 
resolução mais alta

Ecossistema 
XE4
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O P T I P L E X

All-in-One inteligente de 24 polegadas desenvolvido para colaboração e conectividade de negócios 

O PC empresarial mais inteligente da classe com inteligência artificial integrada do Dell Optimizer,
além de diversos recursos de colaboração inteligente

Os processadores Intel® Core™ i7 de 65W de até 12ª geração oferecem desempenho de nível empresarial 
e, ao mesmo tempo, minimizam os riscos de segurança. Agora disponível com o Intel® vPro® Essentials 
para gerenciamento remoto em vários terminais. Para uma configuração simplificada, escolha o chassi de 
35 W com 1 DisplayPort.
•••
Apareça na sua melhor versão na câmera: nossas webcams contam com desempenho de captura de imagem 
aprimorada por meio da redução de ruído temporal (TNR), mesmo em ambientes com pouca iluminação.
•••

O novo recurso de amplo alcance dinâmico (WDR) da webcam elimina imagens desfocadas quando os usuários 
recebem luz de fundo na câmera. Assim, eles podem colaborar com confiança como profissionais, não importa 
de onde estão trabalhando. 
•••
Colaboração inteligente com 2 microfones com alcance de até 4 metros e alto-falantes de entrada com 
Intelligent Audio para experiências de conferência aprimoradas
•••
Trabalhe de modo confortável durante todo o dia: tela grande FHD com ou sem touchscreen com um novo 
recurso de luz azul baixa (LBL)*

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

Ecossistema 
5400 AIO

* Disponível somente na opção sem touchscreen.
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Desktops inteligentes com desempenho e capacidade de configuração do tamanho ideal

Nossos desktops empresariais mais inteligentes, que contam com IA integrada do Dell Optimizer, 
possibilitam desempenho e capacidade de configuração personalizados

Desenvolvidos com processadores Intel® Core™ i7 de 65 W de até 12ª geração com a nova 
tecnologia Hybrid Core, os desktops OptiPlex 5000 permitem realizar multitarefas mais facilmente, sem 
atrasos. Agora disponível com o Intel® vPro® Essentials para gerenciamento remoto em vários terminais. 
•••
A compatibilidade com memória DDR4 de até 128 GB com velocidades de até 3.200 MHz possibilita que 
seus dias sejam extremamente eficientes
•••

O Intel® Wi-Fi 6E integrado (opcional) mantém sua empresa operando com uma conexão sólida, 
confiável e otimizada. 

•••
Suporte nativo para até 4 monitores sem precisar de uma placa gráfica adicional, além de uma 
3ª porta para monitor que atende aos requisitos de monitores adicionais dos usuários. Economize 
tempo e crie um espaço de trabalho limpo sem precisar de uma série de telas em cadeia.

O P T I P L E X

5000 EM TORRE, FORMATO 5000 EM TORRE, FORMATO 
PEQUENO E MICROPEQUENO E MICRO

Ecossistema 
5000 Series
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Desktops empresariais com desempenho essencial e design inteligente

Desktops empresariais criados de modo sustentável com opções de desempenho 
e capacidade de gerenciamento essenciais para oferecer o máximo de valor

Desenvolvido com processadores Intel® Core™ de até 65 W de 12ª geração com a nova tecnologia 
Hybrid Core
(Intel® Celeron® — Intel® Core™ i5 para torre e formato pequeno; Intel® Celeron® — Intel® Core™ i7 para micro)

•••
O Intel® Wi-Fi 6E integrado (opcional) mantém sua empresa operando com uma conexão sólida, 
confiável e otimizada. 

•••
Suporte nativo para até quatro monitores sem precisar de uma placa gráfica adicional, com 
DisplayPort opcional para suporte para monitores de resolução 8K de modo a oferecer melhor 
gradação de cores e estabilização de movimento.

O P T I P L E X

3000 EM TORRE, FORMATO 3000 EM TORRE, FORMATO 
PEQUENO E MICROPEQUENO E MICRO

Ecossistema 
3000 Series
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O P T I P L E X

3000 THIN CLIENT3000 THIN CLIENT
Elegante e sofisticado thin client de desktop, otimizado 
para soluções de client do Dell Cloud

O thin client mais seguro14 e versátil, agora projetado pela 
equipe OptiPlex, que segue há 29 anos como referência 
confiável em inovação de desktop. Expandindo a nossa linha de 
computadores fixa, o OptiPlex apresenta o desktop thin client 
ultracompacto de melhor desempenho otimizado para soluções 
de software client de nuvem da Dell. O OptiPlex 3000 Thin 
Client foi desenvolvido com os mesmos designs e ecossistema 
avançado confiáveis e sustentáveis esperados de uma marca 
confiável em desktops empresariais. 

Possibilitando novos modelos de trabalho híbrido, o OptiPlex 
Thin Client vem pronto para conexão, com suporte integrado 
para espaços de trabalho virtuais populares, e facilita 
a colaboração com uma arquitetura otimizada que funciona 
com as principais soluções de comunicação unificadas.

Saiba mais sobre o software Cloud Client Workspace
Dell.com/CloudClientWorkspace 

PRINCIPAIS RECURSOS

Os processadores Intel® Celeron e Pentium quad-core oferecem acesso 
perfeito e instantâneo a espaços de trabalho digitais e virtuais
•••
Design compacto e sem ventoinha, ideal para espaços apertados, 
proporcionando uma experiência de computação silenciosa e durável 
(sem peças móveis)
•••
Ciclo de vida longo com suporte por três anos no próximo dia útil 
(conforme os clientes do Thin Client esperam)
•••
Solução de gerenciamento de nuvem híbrida para aumentar o controle 
e a agilidade

Ecossistema 
3000 Thin Client

http://www.dell.com/CloudClientWorkspace
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^ O OptiPlex é o portfólio de desktops mais sustentável da Dell, com base em uma análise interna da Dell, de outubro de 2021 (áreas de inovação, dos materiais e da porcentagem 
de plástico reciclado e de loop fechado) CLM-003453 

1.  Com base em análise interna, abril de 2021. O Dell Optimizer está disponível em dispositivos de 2020, mas não no OptiPlex Série 3000, no 2 em 1 Latitude 3310 e no Latitude 
Chromebook Enterprise. A disponibilidade e a funcionalidade dos recursos variam de acordo com o modelo.

2. Com base em análise interna da Dell, janeiro de 2020; Dell Technologies Legal AD#G20000026

3.  Isenção de responsabilidade: A operação do Wi-Fi 6E de 6 GHz requer o uso de produtos Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) com sistemas operacionais e roteadores/APs/gateways compatíveis 
com Wi-Fi 6E, além de alocação de espectro regional e certificações regulamentares obrigatórias. Não está disponível em todos os mercados. Acesse intel.com/PerformanceIndex 
(Conectividade) para obter mais informações.

4.  Com base na especificação IEEE 802.11ax, as vantagens de canais de 160 MHz e tecnologia Wi-Fi 6/6E permitem velocidades de client de PC teoricamente máximas em relação aos 
produtos padrão de Wi-Fi 5/80 MHz.

+ Fonte: Dados da Dell Services, plataformas OptiPlex vendidas entre 2019 e 2021. 

++ Fonte: Com base em análise interna da Dell realizada em outubro de 2021 comparando desempenho de discos rígidos com unidades de estado sólido em sistemas Vostro e OptiPlex. 
Os resultados reais podem variar.

5.  O ExpressResponse usa a IA e a tecnologia Intel® Adaptix para gerenciar a velocidade e o desempenho de seus aplicativos essenciais. A disponibilidade e a funcionalidade dos recursos 
variam de acordo com o modelo.

6.  Com base em testes realizados pelo Dell Labs em junho de 2020 comparando o desempenho com o ExpressConnect ativado e desativado. Os resultados reais podem variar. Os 
resultados do teste não garantem o desempenho. Sujeito à área de cobertura e à assinatura de banda larga do provedor de serviços. As velocidades podem variar. Encargos adicionais 
serão aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações detalhadas.

7.  Fonte: “O OptiPlex é o portfólio de desktops mais sustentável da Dell”, com base em uma análise interna da Dell, de outubro de 2021 (áreas de inovação, dos materiais e da porcentagem 
de plástico reciclado e de loop fechado) CLM-003453.

8.  Fonte: “Os desktops OptiPlex são feitos com 60% de conteúdo reciclado.” Com base em análise interna, outubro de 2021.

9.  Fonte: Com base na resposta de clientes à pesquisa Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey do ESG, encomendada pela Dell Technologies e realizada entre 27/4/21 e 8/5/21. 
211 clientes que usam o OptiPlex responderam o quanto concordam com a afirmação “Nossa experiência de tecnologia de desktop manteve o desempenho da organização em tempos 
difíceis (por exemplo, permitiu que evitássemos atrasos no lançamento de produtos, evitou a perda de produtividade, etc.). 
A afirmação baseia-se no % de clientes (aproximadamente 90%) que respondeu “Concordo totalmente” ou “Concordo”. CLM-003503.

10.  Fonte: Com base na pesquisa do ESG encomendada pela Dell Technologies, “Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey” realizada entre 27/4/21 e 8/5/21. Resultados originados 
de uma pesquisa com responsáveis por decisões de TI com influência e conhecimento das decisões de compra de desktops e do ambiente de suporte das respectivas organizações 
(porcentagem de entrevistados, N=202). Não usar na China, Colômbia ou Guatemala. CLM-003495

11.  Com base no white paper da IDC encomendado pela Dell, “The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Live-Cycle Services”, dezembro de 
2021. Resultados obtidos em uma pesquisa junto a 455 organizações do mundo todo. A economia calculada refere-se aos custos associados ao tempo da equipe de TI em atividades 
relacionadas à implementação e não incluem o preço de tabela do ProDeploy Plus. Economia de custo em dólares americanos. Os resultados reais podem variar.

12.  Com base em uma análise comparativa entre o software Dell Hybrid Client pré-instalado em determinados clients comerciais da Dell com a licença Wyse Management Suite Pro 
Dell Hybrid Client e soluções equivalentes, julho de 2020. Para obter mais informações, acesse www.DellTechnologies.com/DellHybridClient

13. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trim. de 2021

14.  Com base em uma análise da Dell do Wyse ThinOS em comparação a produtos competitivos, março de 2020. AD#G19000130
Restrições geográficas: as afirmações “com base em uma análise interna” da Dell e de empresas não nomeadas não podem ser utilizadas nos seguintes países: África do Sul, Chile, China, 
Coreia, Hong Kong, Malásia, Rússia, Taiwan, Ucrânia, Venezuela e Vietnã

Saiba mais: Dell.com/OptiPlex

http://www.DellTechnologies.com/DellHybridClient
http://Dell.com/OptiPlex
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