
Mídia e entretenimento
CRIE SEM LIMITES.





Crie efeitos visuais fotorrealistas 
e complexos, mesmo em RV, com 
sistemas surpreendentemente 
rápidos.
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Supervisione as operações 
e o gerenciamento da empresa  
de mídia.
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Apresente imagens e gráficos 
vetoriais deslumbrantes que vão 
encantar seu público.
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Descubra o poder 
e o desempenho supremos 
do processo de criação que 
permite retomar o controle 
de tudo.
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CASOS DE USO DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO

Explore a tecnologia dimensionável 
projetada para ser expandida ou 
contraída conforme a complexidade 
de seus projetos.
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EDITOR

ARTISTA DE EFEITOS VISUAIS

EXECUTIVO DE AGÊNCIA DE MÍDIA

ANIMADOR

DESIGNER GRÁFICO

A Dell fornece ferramentas confiáveis e de nível profissional que são essenciais para criar  
e entregar projetos excepcionais dentro do prazo. 



Um poder gigantesco de edição

Uma workstation Dell Precision 7920 Tower  
fornecerá o melhor em escalabilidade 
e desempenho para aplicativos de áudio 
e vídeo da Adobe®, Avid®, Blackmagic 
Design, Autodesk e muito mais. Com 
a Dell, os editores obtêm uma solução 
de hardware abrangente que permite 
aproveitar ao máximo os recursos do 
pacote de software.

Recomendação de soluções 
de edição de áudio

A.	 Dell Precision 7920 Tower
B. Monitor Dell UltraSharp 32 8K — 

UP3218K
C.  Monitor Dell UltraSharp 32 4K  

USB-C — U3219Q
D. Colorímetro X-Rite i1Display Pro
E.  Teclado e mouse sem fio Dell Premier — 

KM717*

Recomendação de soluções 
de edição de áudio

F. Jabra Evolve 75
G. Dell Precision 5550
H. Dell ThunderboltTM Dock — WD19TB*

Domine a renderização local e off-line, os efeitos visuais e a arte final com velocidade e precisão.

*Sem imagem
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Editor
MANTENHA O TRABALHO DE PÓS-PRODUÇÃO EM CASA COM A TECNOLOGIA 

DIMENSIONÁVEL PROJETADA PARA EXPANDIR OU CONTRAIR COM A COMPLEXIDADE 

E OS CRONOGRAMAS DO PROJETO.
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Trabalhe na velocidade da sua 
criatividade

Anime em grande estilo com a mais 

recente tecnologia profissional da Dell. 

Impulsionado pelo poder de uma workstation 

Dell Precision 5820 Tower, seu software de 

animação dispara. Dê vida à sua animação 

com uma solução avançada que realmente 

acompanhará sua mente criativa. Excelente 

para o software de animação da Adobe®, 

Autodesk e MAXON.

Soluções recomendadas

A. Dell Precision 5820 Tower

B.  Monitor Dell UltraSharp 27 4K  

USB-C – U2720Q

C.  Monitor curvo Dell UltraSharp 49  

— U4919DW

D. HTC Vive Pro †

E.  Teclado e mouse sem fio Dell Premier — 

KM717

Obtenha o desempenho máximo e confiabilidade em efeitos visuais complexos que cativam  
até mesmo o observador mais exigente

* Sem imagem

† Não disponível em todos os países
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Animador

CUMPRA PRAZOS APERTADOS COM QUALIDADE E DETALHES INCRÍVEIS.



A criatividade se realiza

Combine eficientemente as sequências 

existentes com as imagens geradas por 

computador para criar cenas realistas 

usando uma solução com a workstation Dell 

Precision 7920 Tower. Combine tudo isso 

com um monitor e acessórios Dell UltraSharp 

para vivenciar uma fantástica precisão de 

cores com produtos de software como 

Autodesk® Flame e The Foundry’s Nuke™.

Soluções recomendadas

A. Dell Precision 7920 Tower

B. Monitor Dell UltraSharp 32 8K — 

UP3218K

C.  Monitor Dell UltraSharp 32 4K  

USB-C | U3219Q*

D.  Teclado e mouse sem fio Dell Premier — 

KM717

E. Colorímetro X-Rite i1Display Pro

F. Jabra 75

Aproveite a renderização suave com a mais alta qualidade, mesmo em prazos curtos.
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Efeitos visuais
LIDE COM EFEITOS VISUAIS COMPLEXOS, INCLUSIVE EM RV, COM O QUE HÁ DE MELHOR  

EM POTÊNCIA E DESEMPENHO.



Realize suas visões criativas

O artista cria suas melhores obras quando 
a inspiração é o destaque. A workstation 
móvel Dell Precision 5750 foi projetada 
como um artista a projetaria. Além do visual 
incrível, ela também faz você se destacar ao 
mostrar suas melhores obras aos clientes.

Embora o Dell Precision 5750 seja 
excelente para artistas em trânsito, ter 
uma dock station conectada a um monitor 
Dell UltraSharp Premier Color junto com um 
colorímetro, garante a precisão de cores 
e as ferramentas que trazem eficiência ao 
trabalhar seja onde for.

Soluções recomendadas

A. Dell Precision 5750

B.  Monitor Dell UltraSharp 32 4K  

USB-C – U3219Q

C. 3DConnexion SpaceMouse Pro Wireless

D. Dell Thunderbolt Dock — WD19TB

E.  Teclado e mouse sem fio Dell Premier — 

KM717

F. Jabra Evolve 75

G. Colorímetro X-Rite i1Display Pro*

H.  HTC Vive Pro †

I. Mochila Dell Timbuk2 Authority

Acelere o time-to-market e garanta mais flexibilidade na programação do projeto para suas iterações.

* Sem imagem

† Não disponível em todos os países
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Designer gráfico
MANTENHA A INSPIRAÇÃO COM A TECNOLOGIA PROJETADA PARA PERMITIR QUE 

VOCÊ CRIE E COLABORE EM QUALQUER LUGAR.
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Realize suas visões criativas

Projetado para executivos em movimento, 
o Latitude 9510 2 em 1 apresenta 
o Dell Optimizer com ExpressResponse, 
ExpressSign-in, ExpressCharge 
e configurações inteligentes de áudio 
e bateria que aprendem e se ajustam à forma 
de você trabalhar para gerar produtividade 
personalizada. E com até 30 horas de duração 
da bateria 1, continue trabalhando mesmo 
em voos longos e cumpra todos os prazos. 
Seja em reuniões de clientes ou ao analisar 
o conteúdo mais recente, o Latitude 9510 
2 em 1 está pronto para manter seus negócios 
avançando — da maneira mais conveniente 
para lhe proporcionar produtividade máxima. 
E, quando estiver na mesa, emparelhe seu 
Latitude com um Dell Thunderbolt Dock 
e monitores UltraSharp. 

Pense em uma workstation móvel 
Dell Precision 5550 para os executivos mais 
diretamente envolvidos com a área de criação 
da empresa.

Soluções recomendadas

A. Dell Latitude 9510 2 em 1

B. Dell ThunderboltTM Dock — WD19TB

C.  Conjunto de teclado e mouse sem fio da 

Dell para vários dispositivos — KM7120W

D. Monitor Dell UltraSharp 27 4k  

USB-C – U2720Q

E. Suporte para dois monitores Dell — 

MDS19

F. Headset Dell Pro Stereo — UC350*

Engaje-se e colabore de modo confiável com a equipe usando o alto-falante de alta qualidade.
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Executivo de agência de mídia

GERENCIE A EMPRESA DE MÍDIA INTERNAMENTE OU ATÉ EM TRÂNSITO.
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* Sem imagem



Inteligência integrada. 
Modernização adicionada.

GERENCIAR

O Dell Client Command Suite + o VMware Workspace One oferece recursos 
integrados que proporcionam uma experiência de gerenciamento unificado de endpoint 
para a TI, permitindo gerenciar firmware, sistema operacional e aplicativos em um só 
console, e, ao mesmo tempo, criar experiências contínuas para os usuários finais.

PROTEGER

Os confiáveis dispositivos da Dell oferecem a base para o ambiente de uma força 
de trabalho moderna com proteção invisível e contínua para garantir experiências 
mais rápidas e inteligentes. Os usuários finais continuam produtivos, e a TI continua 
confiante com as soluções modernas de segurança para os confiáveis dispositivos Dell.

Dell Technologies Unified Workspace
Sabemos que ter o dispositivo certo é apenas o começo de um ótimo dia de trabalho. Os funcionários precisam de 
experiências inteligentes, intuitivas e responsivas que permitam trabalhar de modo produtivo e sem interrupções. 
Segundo uma pesquisa, um em cada quatro usuários questionaria seu trabalho e a empresa para a qual trabalham 

se tivessem uma experiência negativa com a tecnologia dela.1

O Dell Technologies Unified Workspace está transformando a experiência dos funcionários e garantindo que a TI tenha 
soluções proativas, preditivas e automatizadas para cumprir a promessa de um dia de trabalho moderno, além de 

simplificar sua capacidade de implementar, proteger, gerenciar e dar suporte a seu ambiente.

O ProDeploy no Unified Workspace permite que a TI se afaste da tradicional 
implementação manual e com alta intervenção para, em vez disso, enviar dispositivos 
predefinidos com as configurações e os aplicativos da empresa — da fábrica da Dell 
diretamente para seus usuários finais, que podem começar a usá-los já no primeiro dia. 

IMPLEMENTAR

O ProSupport soluciona problemas de hardware até 11 vezes mais rápido do que os 
concorrentes. O ProSupport for PCs dá acesso 24x7 aos engenheiros do ProSupport 
na região, que entram em contato com a TI em caso de problemas críticos,2 
para você poder se concentrar nas próximas etapas, e não no que já aconteceu. 
O ProSupport Plus ajuda a TI a se manter um passo à frente e praticamente eliminar 
o tempo de inatividade não planejado devido a problemas de hardware. Você obtém 
todos os recursos do ProSupport, bem como alertas orientados por inteligência 
artificial para evitar falhas e solicitar reparos de acidentes.3

1 Relatório de pesquisa do ESG. 2019 Digital Work Survey. Dezembro de 2019. 
2  Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, abril de 2018. 

Teste encomendado pela Dell e conduzido nos Estados Unidos. Os resultados reais devem variar. Relatório completo: http://facts.pt/L52XKM.
3  Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can 

fix them before they cause downtime”, de abril de 2019. Teste encomendado pela Dell e conduzido nos Estados Unidos. Os resultados reais devem variar. 
Relatório completo: http://facts.pt/0xvze8. Os problemas de hardware detectados pelo SupportAssist incluem discos rígidos, unidades de estado sólido, 
baterias e ventiladores.

DAR SUPORTE
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ProDeploy Plus 
Implemente PCs em menos tempo e com menos esforço.

A vantagem do ProSupport Plus

1 Fonte: Com base em um relatório de testes da Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, abril de 2019. Teste encomendado pela Dell e conduzido nos Estados 
Unidos. Os resultados reais devem variar. Relatório completo: http://facts.pt/L52XKM

2 Fonte: Com base no White Paper da IDC encomendado pela Dell, “Business Value of Optimized Device Deployment”, julho de 2018. Resultados derivados de uma pesquisa com 500 organizações em todo 
o mundo. A economia calculada reflete 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 norte-americanos. Os resultados reais devem variar. Relatório completo: https://www.dell.com/learnredirect/shared-content~data-sheets~en/documents~idc_the_business_value_of_utilizing_
deployment_services.pdf

Redução de até 56% do tempo de 
implementação2

Redução de US$ 792 no custo de 
implementação por PC2

56% US$ 792

Faci l idade

Implemente PCs sem esforço 
terceirizando essa tarefa para nós. Você 

terá flexibilidade para selecionar o nível de 
serviço correspondente às necessidades 

de terceirização de sua equipe de 
TI, e nós as implementaremos após 

o expediente ou nos fins de semana para 
não interromper nada durante o horário 
comercial. Também estamos disponíveis 

em 70 países.

Especia l istas

Desfrute de uma eficiência sem 
precedentes graças às melhores práticas 

obtidas em anos de experiência. Faça 
implementações até 56% mais rápidas2 
e obtenha uma redução de US$ 792 no 

custo de implementação por PC.2

Ins ights

Aproveite a especialização de equipes 
que fazem isso todo dia. Configuramos 

e geramos imagens de unidades 
personalizadas globalmente toda semana, 
e fornecemos a documentação do projeto 

com transferência de conhecimento. 

ProSupport

 

_

_

_

ProSupport Plus 
Faça upgrade para o ProSupport Plus, o mais completo serviço de suporte.

 Disponível em todos os sistemas client.

92%
Redução de até 92% do  

tempo de resolução1

13
Redução de até 13 das  
etapas de resolução1

11x
Tempo de resolução até  

11 vezes menor1

68%
Redução de até 68% das  

etapas de resolução1

Comparado aos principais concorrentes, o ProSupport Plus com SupportAssist reduziu o tempo de resolução de um disco 
rígido com falha com:

ProSupport PlusBasic

_

_

_

_

• Suporte de hardware durante o horário comercial. 

 Suporte por telefone 24x7 para hardware e software 

• Suporte automatizado proativo e preditivo 

• Reparar dispositivos acidentalmente danificados e manter 

o disco rígido após a substituição 

• O cliente resolve problemas rapidamente com os engenheiros 

do ProSupport

• Evitar tempo de inatividade com a prevenção de falhas

 Serviços de suporte e implementação
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Experiências mais inteligentes, rápidas e seguras 
com as ferramentas profissionais da Dell.

Para saber mais sobre as soluções da workstation Dell Precision, visite www.delltechnologies.com/br/Precision

Copyright © 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC, Dell EMC e algumas marcas comerciais são de propriedade da Dell Inc. ou 
de suas subsidiárias. 

Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários.
1  Duração da bateria: Latitude 7400 2 em 1 testado com o processador Intel i5-8265U, 8 GB de RAM, SSD PCIe de 128 GB, WLAN/WWAN, FHD sensível ao toque 

e bateria de 78 Wh, usando o teste de referência de desempenho da duração da bateria Mobile Mark 2014, disponível em http://www.bapco.com. Os resultados 
dos testes têm finalidade exclusivamente comparativa. A duração da bateria pode ser consideravelmente menor do que a dos resultados do teste e varia com 
certos fatores, como uso, configuração do produto, software, condições operacionais e configurações de gerenciamento de energia, entre outros.  
A duração máxima da bateria diminuirá com o tempo.

† Alguns produtos não estão disponíveis em alguns países.

https://www.delltechnologies.com/pt-br/precision/index.htm#scroll=off
http://www.bapco.com
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