
DESIGN COMPACTO
Obtenha desempenho e confiabilidade incríveis e dimensionáveis em um 

design de torre. A variedade de portas de fácil acesso mantém você 
conectado a tudo o que precisa, enquanto o leitor de Smart Card  

opcional mantém seu IP seguro.

Execute facilmente todas as tarefas mais complexas com os processadores 
Intel® Core™ e Xeon® de 10a geração e obtenha resultados em tempo real com 
até 128 GB de memória UDIMM mais rápida a 2933 MHz. O Dell Optimizer para 
Precision usa tecnologia de inteligência artificial para ajustar a sua workstation, 

fornecendo o melhor desempenho para os aplicativos que você mais usa. 

DESEMPENHO INTELIGENTE

 As estações de trabalho Dell Precision são certificadas por ISV (Independent 
Software Vendor, fornecedor de software independente) para garantir 

o funcionamento uniforme dos aplicativos de alto desempenho que você usa 
todos os dias. Além disso, com os processadores Xeon®, você pode obter 
a memória de código de correção de erros (ECC), que identifica e corrige 
erros de bit único da memória. O Reliable Memory Technology Pro é uma 

tecnologia exclusiva que trabalha com a memória ECC para identificar 
e mapear setores defeituosos da memória, alertando quando ela estiver em 

um nível crítico e precisar ser substituída. Isso proporciona camadas de 
proteção contra tela azul e erros relacionados à memória.

CONFIABILIDADE ESSENCIAL
Crie conteúdo de realidade virtual sem limites com placas gráficas de nível 

profissional Radeon™ Pro ou NVIDIA Quadro® com até 300 W TDP de 
suporte para recursos gráficos. As opções de armazenamento dimensionável 
com SSD SATA® ou PCIe NVMe™ de até 30 TB oferecem espaço de sobra 

para todos os projetos.

PRODUTIVIDADE IMERSIVA

Desempenho otimizado em uma torre 
com preço acessível

TORRE PRECISION 3640



Acessórios recomendados
Torre PRECISION 3640

SOUNDBAR ESTÉREO  
DELL PRO | AE515M

Otimize suas teleconferências, streaming 
multimídia e jogos com esta soundbar de  

5 W RMS certificada para Microsoft® Skype® 
for Business.

MOUSE COM FIO E LEITOR  
DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Proteja sua identidade e o login 
instantaneamente, sem a necessidade de se 

lembrar de senhas complexas, ao usar o Mouse 
com fio da Dell com leitor de impressões digitais.

JABRA EVOLVE 75

Com o recurso de cancelamento de ruídos  
do ambiente deste headset sem fio, você  

ouvirá cada palavra com nitidez nas  
próximas chamadas.

MONITOR CURVADO DELL 

ULTRASHARP 49 | U4919DW

Monitor curvado de 49 polegadas revolucionário 
com resolução QHD dupla, visualização ultra-
ampla, recursos multitarefa e conectividade 

USB-C perfeita para proporcionar uma 
experiência de trabalho imersiva.

PROTEÇÕES PARA CABOS DA 

MINITORRE DELL PRECISION

Reduza a desordem e ofereça gerenciamento 
de cabos seguro para seu Dell Precision com 

proteções para cabos personalizadas.

3DCONNEXION® SPACEMOUSE 

WIRELESS

O sensor patenteado 6DoF (6-Degrees-of-Freedom) 
da 3Dconnexion foi projetado especificamente para 
manipular conteúdo digital ou posições de câmera 

nos aplicativos CAD líderes do setor. Basta pressionar, 
puxar, torcer ou inclinar a tampa do controlador 
3Dconnexion para aplicar intuitivamente a visão 

panorâmica, o zoom e girar o desenho 3D.

TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL 
PREMIER | KM717

Aumente a produtividade com um teclado 
confortável e um mouse que funciona em 

praticamente qualquer superfície (incluindo 
vidro e alto brilho). A conectividade dupla 

(Bluetooth e receptor USB) permite que você 
emparelhe até três dispositivos.

MONITOR DELL ULTRASHARP  

27 4K | U2720Q

Deslumbre-se com os detalhes cativantes  
e a reprodução de cores realistas neste brilhante 
monitor 4K de 27" com a mais ampla cobertura 

de cores de sua categoria8.

FILTRO DE POEIRA DA MINITORRE 

DELL PRECISION

Feito sob medida para seu sistema Precision, 
o filtro de poeira externo mantém seus 

componentes internos limpos e funcionando 
perfeitamente. É fácil de instalar e limpar.



Recursos e especificações técnicas
TORRE PRECISION 3640

Recurso Especificações técnicas da torre Precision 3640

Opções de processador1

Intel® Core™ i9-10900K de 10a geração, cache de 20 MB, 10 núcleos, 3,7 GHz a 5,3 GHz - DDR4 2933 
Intel® Core™ i9-10900 de 10a geração, cache de 20 MB, 10 núcleos, 2,8 GHz a 5,2 GHz - DDR4 2933 
Intel® Core™ i7-10700K de 10a geração, cache de 16 MB, 8 núcleos, 3,8 GHz a 5,0 GHz - DDR4 2933 
Intel® Core™ i7-10700 de 10a geração, cache de 16 MB, 8 núcleos, 2,9 GHz a 4,7 GHz - DDR4 2933 
Intel® Core™ i5-10600K de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 4,1 GHz a 4,8 GHz - DDR4 2666 
Intel® Core™ i5-10600 de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 3,3 GHz a 4,8 GHz - DDR4 2666 
Intel® Core™ i5-10500 de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 3,1 GHz a 4,5 GHz - DDR4 2666 
Intel® Core™ i3-10100 de 10a geração, cache de 6 MB, 4 núcleos, 3,6 GHz a 4,3 GHz - DDR4 2666 
Intel® Xeon® W-1290P de 10a geração, cache de 20 MB, 10 núcleos, 3,7 GHz a 5,3 GHz - DDR4 2666 
Intel® Xeon® W-1290 de 10a geração, cache de 20 MB, 10 núcleos, 3,2 GHz a 5,2 GHz - DDR4 2666 
Intel® Xeon® W-1270P de 10a geração, cache de 16 MB, 8 núcleos, 3,8 GHz a 5,1 GHz, DDR4 2666 
Intel® Xeon® W-1270 de 10a geração, cache de 16 MB, 8 núcleos, 3,4 GHz a 4,9 GHz - DDR4 2666 
Intel® Xeon® W-1250P de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 4,1 GHz a 4,8 GHz - DDR4 2666 
Intel® Xeon® W-1250 de 10a geração, cache de 12 MB, 6 núcleos, 3,3 GHz a 4,7 GHz - DDR4 2666

Opções 
de sistema operacional2

Windows® 10 Professional (64 bits)
Windows® 10 Pro for Workstations (64 bits) com processadores Intel Xeon®

Windows® 10 Home (64 bits)
Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 (em breve)
Ubuntu® 18.04 SP1
NeoKylin 7.0 (somente China)

Chipset Chipset Intel® W480

Opções de memória3 4 slots de Dimm; até 128 GB 2666 MHz ou 2933 MHz (2933 MHz exige Intel Core i7 ou superior)
Memória DDR4 ECC e sem ECC

Opções de placa gráfica3

Um slot PCI Express® x16 de 3ª geração com suporte para placas gráficas de até 300 W 
(energia total disponível para placas gráficas dedicadas). 
(algumas placas também estão disponíveis na configuração dupla).
Placas de alto nível:
NVIDIA Quadro® RTX5000
AMD Radeon Pro™ W5700
Placas 3D intermediárias:
NVIDIA Quadro® RTX4000
NVIDIA Quadro® P2200
AMD Radeon Pro™ W5500
Placas de tecnologia básica 3D: (todas únicas ou duplas)
NVIDIA Quadro® P1000
AMD Radeon Pro™ WX3200
NVIDIA Quadro® P620
NVIDIA Quadro® P400

Opções de 
armazenamento4 Suporte para até (2) SSD PCIe M.2 no slot da placa-mãe e até (3) unidades SATA® de 3,5" ou (4) SATA® de 2,5". 

Suporte para a tecnologia Intel® Ready Mode™
Suporte para até (1) SSD PCIe adicional na unidade Dell Precision Ultra-Speed (x8) com refrigeração ativa 
SSD PCIe NVMe™ M.2 
Até (2) unidades de 2 TB (máx. de 4 TB) em M/B
Até 1 de 2 TB na unidade Dell Precision Ultra-Speed 
SATA® de 2,5” e 7200 RPM
Até (4) unidades de 2 TB e 7200 RPM 
SATA® de 3,5"
Até (3) unidades de 8TB e 7200 RPM
Unidades com criptografia automática
SSD SED M.2 classe 40 NVMe™ de 512 GB
SED M.2 classe 40 NVMe™ de 256 GB
SED M.2 classe 40 NVMe™ de 1 TB
Disco rígido SATA SED de 2,5 polegadas de 500 GB com criptografia FIPS
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Recurso Especificações técnicas da torre Precision 3640

Controlador de 
armazenamento

Integrado: Controlador Intel® Rapid Storage 12.0 com suporte para SATA de 6 Gbit/s e RAID 0/1/5/10 
baseado em host

Alto-falantes Alto-falante interno; sistemas de alto-falante estéreo Dell 2.0 opcionais disponíveis e barra de som da 
Dell para alguns monitores de tela plana

Comunicações Integrado: Conexão Intel® Ethernet I219-LM 10/100/1000
Opcional: placa de rede Intel PCIe Gigabit 10/100/1000 
Adaptador de NIC Aquantia® AQtion™ AQN-108 de 5/2,5 GbE 
Opcional: WLAN na porta M.2 2230 com módulo sem fio até Wi-Fi® 6 (802.11ax) e Bluetooth® 5

Controlador de áudio Codec de áudio integrado de alta definição Realtek® ALC3246 (dois canais)

Placas adicionais
Suporte para até (1) SSD PCIe adicional na unidade Dell Precision Ultra-Speed (x8) com refrigeração ativa 
Placa PCIe Thunderbolt™ 3
Placa PCIe de porta paralela e serial (altura completa) 
 Placa PCIe USB 3.2 Type-CTM de 2ª geração (altura completa) 
Placa PCIe USB 3.2 com alimentação
Leitor de Smart Card (CAC/PIV) com suporte à autenticação de pré-inicialização

Portas de E/S
Frontal:
A parte frontal do chassi tem duas ofertas de E/S: padrão e avançada, com as seguintes diferenças no leitor 
de cartão SD e USB. (a disponibilidade depende da seleção e da região do chassi).

Oferta padrão 
2 USB 2.0 Type A 
1 USB 3.2 Type-A de 1ª geração (5 Gbit/s), com PowerShare
1 USB 3.2 Type-CTM de 2ª geração (10 Gbit/s) com PowerShare
Sem leitor de cartão SD

Oferta avançada
1 USB 3.2 Type-A de 1ª geração (5 Gbit/s)
1 USB 3.2 Type-A de 2ª geração (10 Gbit/s)
1 USB 3.2 Type-A de 2ª geração (10 Gbit/s) com PowerShare
1 USB 3.2 Type-CTM de 2ª geração (10 Gbit/s) com PowerShare
Outras portas frontais com 

cartão SD
1 entrada de fone de ouvido de 3,5 mm com microfone

Traseiras
Começando pela parte superior, da esquerda para a direita
2 DisplayPortTM

2 PS2 (preexistente para teclado e mouse)
1 porta opcional (VGA, HDMI 2.0, DP++ 1.2, Type CTM com DP de modo alternativo)
2 USB 2.0 Type A (com SmartPower)
1 conector de rede RJ45
2 USB 3.2 Type-A de 2ª geração (10 Gbit/s)
2 USB 3.2 Type-A de 1ª geração (5 Gbit/s)
1 saída de linha de áudio

Chassi A x L x P: 33,5 cm x 17,7 cm x 34,5 cm (13,19” x 6,95” x 13,58”), Peso mínimo: 9,358 kg
Compartimentos: (3) compartimentos internos de 3,5" que comportam (3) unidades de armazenamento de 
3,5" ou (4) de 2,5"
Slots: 2 slots M.2 2280 para SSDs PCIe NVMe™, 1 slot de WLAN M.2 2230, 1 PCIe x16 de 3ª geração (altura 
completa),
1 PCI (altura completa), 1 PCIe x4 de 3ª geração (aberto, altura completa)
Fonte de alimentação: PSU de 300 W com 85% de eficiência (certificação 80PLUS Bronze);
PSU de 300 W com 90% de eficiência no consumo de energia (certificação 80PLUS Gold) em conformidade 
com Energy Star;
PSU de 460W com 90% de eficiência no consumo de energia (certificação 80PLUS Gold) em conformidade 
com Energy Star; 
PSU de 550 W com 90% de eficiência no consumo de energia (certificação 80PLUS Gold) em conformidade 
com Energy Star

(a PSU Bronze de 300 W não está disponível na região da América do Norte).
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Dispositivos de 
armazenamento

Opcional:
1 unidade óptica: DVD-ROM; DVD+/-RW, gravador de Blu-rayTM  
(observação: unidade óptica não disponível com leitor de smart card (CAC/PIV))
Leitor de cartão SD (nota: Leitor de cartão SD disponível somente na oferta de E/S frontal avançada. 
A disponibilidade de um chassi pode variar dependendo da região).

Opções de segurança5 Trusted Platform Module TPM 2.0, Dell Data Guardian, Dell Endpoint Security Suite Enterprise, 
Dell HW Crypto Accelerator, Microsoft Windows Bitlocker, limpeza de dados local do disco rígido por 
BIOS (“Secure Erase”), criptografia - disco rígido SED (Opal FIPS), suporte a slot de segurança do chassi; 
interruptor de invasão para chassi, D-Pedigree (Secure Supply Chain Functionality), senha de configuração/
BIOS, teclados com smart card opcional, 
tecnologia Intel® Trusted Execution, tecnologia Intel® Identity Protection, Dell Secure Works, suporte opcional 
Computrace para o BIOS, extensões Intel Software Guard

Gerenciamento de 
sistemas6 Dell Command | Intel vPro™ Out of Band

Especificações 
regulamentares e 
ambientais

Configurações ENERGY STAR® disponíveis, incluindo fontes de alimentação 80 PLUS® Bronze e Gold (a 
categoria Bronze não está disponível na América); registro EPEAT Silver. (consulte o epeat.net para obter 
a classificação/status específico do registro por país); China CECP; Marca GS. Para ver a lista completa de 
declarações e certificações, consulte a página inicial de conformidade e regulamentação da Dell em dell.com/
regulatory_compliance

Garantia e serviços de 
suporte7

Três anos de Garantia limitada de hardware e três anos de Serviço no local no próximo dia útil após 
diagnóstico remoto
Opcional: o Dell ProSupport foi desenvolvido para atender rapidamente às necessidades da sua empresa, 
proteger seus investimentos e dados confidenciais e oferecer serviços de suporte proativo avançado, 
ajudando a reduzir os riscos e a complexidade no ambiente de TI.

TORRE PRECISION 3640
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Desenvolvido para os negócios

GERENCIAR

Nós integramos nossa solução de gerenciamento de hardware Dell Client 
Command Suite ao VMware Workspace ONE, o que permite aproveitar 
o gerenciamento unificado de endpoints (UEM) e gerenciar o firmware, 
o sistema operacional e os aplicativos de todos os dispositivos a partir do 
console do Workspace ONE. O UEM simplifica o gerenciamento do ambiente 
completo, poupando o tempo da TI, que não precisa mais trabalhar usando 
consoles separados para PCs e telefones. 

PROTEGER

O Dell Endpoint Security for the Unified Workspace ajuda a gerenciar os 
crescentes riscos cibernéticos e, ao mesmo tempo, adotar a transformação 
da força de trabalho. Com o Dell SafeGuard and Response com tecnologia 
Secureworks, você obtém percepções acionáveis para prevenir, detectar 
e responder com rapidez e eficiência a ataques cibernéticos e manter 
a integridade de seu ambiente.

Dell Technologies Unified Workspace
O Dell Technologies Unified Workspace é a mais abrangente solução para implementar, proteger, gerenciar e dar 

suporte a praticamente todos os dispositivos a partir da nuvem. Projetamos essa revolucionária solução com 
inteligência e automação para oferecer visibilidade de todo o ambiente de endpoints. Ajudamos a economizar 

tempo, aprimorar a experiência do usuário, otimizar os recursos e fortalecer a segurança.

O ProDeploy in the Unified Workspace, nossa moderna solução de 
implementação, permite revolucionar a execução das implementações. 
Dedicando apenas uma hora à configuração, a TI pode então transferir 
a implementação para a Dell, que enviará os sistemas pré-configurados 
diretamente aos usuários finais — onde quer que eles estejam.IMPLEMENTAR

O ProSupport Plus continua a ser o único suporte proativo e preditivo do 
mercado. Ao ser comparado com os principais concorrentes, o ProSupport 
Plus com SupportAssist reduz em até 11 vezes o tempo de resolução de um 
disco rígido com falha*

* Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” (Leve menos 
tempo e tenha menos trabalho na solução de problemas de falhas de hardware de notebooks), de abril de 2018. Teste encomendado pela Dell e realizado 
nos Estados Unidos. Os resultados reais variam. Relatório completo: http://facts.pt/L52XKM

SUPORTE

http://facts.pt/L52XKM


Algumas opções estão disponíveis somente em determinadas regiões; a certificação ISV aplica-se a certas configurações:
1 Modo Intel Turbo Boost disponível somente nos processadores Xeon, Core i9, Core i7 e Core i5. Intel HD Graphics integrada disponível somente com alguns processadores.
2 É necessário ter um sistema operacional de 64 bits para comportar a memória do sistema de 4 GB ou mais.
3 A memória do sistema pode ser usada para dar suporte às placas gráficas, dependendo do tamanho da memória do sistema e de outros fatores.
4 A capacidade do disco rígido varia de acordo com o material pré-carregado, podendo ser menor.
5 Computrace não é uma oferta da Dell. Determinadas condições se aplicam. Para obter detalhes completos, consulte os termos e condições em www.absolute.com/en/about/

legal/agreements.
6 Opções de gerenciamento do sistema: tecnologia Intel® vPro – totalmente compatível com vPro no ponto de aquisição; a opção de gerenciamento de sistemas vPro exige 

processadores com vPro. Inclui suporte a Intel Advanced Management Technology (AMT) 9.x. Intel® Standard Manageability: totalmente ativada no ponto de venda, a opção Intel 
Standard Management é um subconjunto dos recursos da AMT. A ISM não pode receber upgrade para a tecnologia vPro após a venda. Sem gerenciamento de sistemas fora da 
banda: essa opção remove inteiramente os recursos de gerenciamento dos sistemas fora de banda (OOB) da Intel. O sistema ainda pode oferecer suporte ao gerenciamento em 
banda. O suporte ao gerenciamento OOB por meio da AMT não pode ser atualizado após a venda.

7 A disponibilidade e os termos da Dell Services variam de acordo com a região. Para obter mais informações, acesse Dell.com/servicecontracts/global. Para obter uma cópia 
da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse www.dell.com/warranty; Serviço no local após 
diagnóstico remoto: o diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema pelo técnico on-line/por telefone; pode envolver o acesso do cliente à parte interna do sistema  
e várias ou prolongadas sessões. Se o problema tiver a cobertura da Garantia limitada de hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, será providenciado 
o envio de um técnico e/ou da peça, normalmente, em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade pode variar. Outras condições se aplicam. 

8 Cobertura de até 95% do espaço de cores DCI-P3, com base na análise da Dell de dados disponíveis publicamente sobre monitores competitivos, agosto de 2019.

Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários.  
Intel e o logotipo da Intel são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em outros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos 
EUA e/ou em outros países.

Crie sem limites.
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