
Visualização superior em qualquer lugar
MONITOR DELL 32 4K COM USB-C HUB | P3222QE

FOCO  
NOS DETALHES

Capture todas as nuances em um monitor 4K brilhante de 31,5" 
com tecnologia IPS para ter visualizações consistentes, não 

importa onde você se sentar. 

Otimize o conforto visual com uma tela integrada 
e sempre ligada com baixa emissão de luz azul que 

proporciona excelente precisão de cores. 

CONFORTO SEM  
SACRIFICAR A COR

Monitores Dell: a empresa nº 1 do mundo em monitores*. Sinta 
a tranquilidade de ter o serviço de Troca de Painel Premium 

da Dell, três anos de Serviço de Troca Avançada1  
e o ProSupport opcional.2

CONFIABILIDADE TOTAL

Gire, incline, rotacione e ajuste a altura do monitor 
conforme sua preferência exata.

OTIMIZE SEU ESPAÇO DE TRABALHO

4K



Maximize a produtividade

Ajuste-o para seu conforto: Incline, gire e ajuste a altura do monitor para ter 
uma configuração confortável o dia todo. Se preferir, escolha uma das diversas 
montagens e suportes, inclusive VESA, para ter ainda mais flexibilidade. 

Hub de produtividade sem complicações: Seja mais produtivo com a 
conectividade Ethernet RJ45 com fio e USB-C® que fornecem até 65 W de energia. 

Capacidade de gerenciamento aprimorada: Passagem de endereço MAC4, 
inicialização PXE e Wake-on-LAN convenientemente integrados. 

Produtividade imediata: Basta pressionar o botão liga/desliga, e o recurso de 
sincronização de energia inicia o monitor e o PC Dell conectado, mesmo que 
o notebook esteja fechado. Compatível com determinados PCs Dell.

OTIMIZE SEU ESPAÇO 
DE TRABALHO

A EMPRESA Nº 1 DO MUNDO EM MONITORES* 

Tranquilidade: a troca de painel premium da Dell permite uma substituição 
gratuita do painel durante o período da garantia limitada de hardware5, 
mesmo que haja apenas um pixel danificado.

Minimize o tempo de inatividade: Seu monitor vem com Serviço de Troca 
Avançada de três anos.1 Assim, se uma substituição for necessária, o 
componente será enviado no próximo dia útil durante a Garantia Limitada de 
Hardware de três anos.5 

Um nível mais elevado de suporte: Faça upgrade para o suporte técnico 
regional 24x7 ao telefone com engenheiros qualificados e a opção do Dell 
ProSupport.2

CONFIABILIDADE 
TOTAL

Conforto sem sacrificar a cor: Otimize o conforto visual com o ComfortView 
Plus3, uma tela integrada e sempre ligada que reduz as emissões de luz azul 
potencialmente nocivas, além de proporcionar precisão de cores. 

Consistência de cores oferecida como padrão: Veja cores consistentes 
e vibrantes em um amplo ângulo de visão habilitado pela tecnologia In-Plane 
Switching (IPS). Com 99% de cobertura sRGB, você recebe cores precisas 
imediatamente. 

CONFORTO SEM 
SACRIFICAR A COR

Foco nos detalhes: Observe todas as nuances em um monitor 4K brilhante 
de 31,5" com mais de 8 milhões de pixels e quatro vezes a resolução de um 
Full HD padrão. 

Projetado pensando em você: Navegue no menu e ajuste as configurações 
da tela com o controle de joystick fácil de usar. Ligue a Soundbar Dell Slim 
(SB521A) opcional e eleve a sua experiência de áudio. 

Elegante e prático: o design incrível e a base pequena complementam um 
sistema de gerenciamento de cabos aprimorado que oculta os cabos no riser 
do monitor. 

4K

FOCO NOS 
DETALHES



Recursos e especificações técnicas

Monitorar Monitor Dell 32 4K com USB-C Hub – P3222QE

Tamanho de visualização diagonal 800,01 mm (31,5")

Área de exibição ativa
 Largura
 Altura

697,31 mm (27,45 polegadas)
392,23 mm (15,44 polegadas)

Resolução máxima de predefinição 3840 x 2160 a 60 Hz

Taxa de proporção 16:9

Distância entre pixels 0,18159 mm x 0,18159 mm

Pixel por polegada (PPI) 139,87

Luminosidade 350 cd/m² (típico)

Suporte a cores Gama de cores: 99% de sRGB
Profundidade de cores: 1,07 bilhão de cores

Taxa de contraste 1.000:1 (típica)

Ângulo de visão 178°/178°

Tempo de resposta 5 ms (modo rápido) 
8 ms (modo normal)

Tipo de painel Tecnologia In-Plane Switching

Revestimento da tela do monitor Tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal

Tecnologia de retroiluminação LED

ComfortView com tela sem cintilação Sim, com o ComfortView Plus

Compatibilidade com Dell Display Manager Sim, Easy Arrange e outros recursos importantes

Gerenciamento remoto de ativos Sim, via Dell Command I Monitor

Conformidade com GSA/TAA Sim

Soundbar opcional SB521A

Conectividade 
Conectores 1 porta DisplayPort 1.4 (entrada) 

1 porta HDMI 2.0 
1 porta USB Type-C® (USB 3.2 de 1ª geração (5Gbps) upstream, fornecimento de energia USB de até 65 W**
4 portas USB superveloz de 5 Gbps [USB 3.2 de 1ª geração (5Gbps)], USB Standard-A downstream
1 x RJ45 (1Gbps)

Suporte a HDCP HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2), DP (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

Recursos de design
Ajustes Suporte com altura ajustável (150 mm), inclinação (-5° a 21°), rotação horizontal (-30° a 30°), rotação 

vertical (-90° a 90°)
Segurança Slot de segurança (trava para cabos vendida separadamente)

Interface de montagem da tela plana VESA (100 mm x 100 mm)

Energia
Tensão/frequência/corrente
tensão/frequência/corrente

100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,8 A (máxima)

Consumo de energia (operacional) 0,2 W (modo desligado)6 
0,2 W (modo de espera)6 
28,3 W (ligado)6 
145 W (máx.)7

Consumo de energia em espera/suspensão Menos de 0,3 W 

Dimensões (com suporte)
Altura 618,67 mm (24,36")

Largura 712,40 mm (28,05")

Profundidade 233,17 mm (9,18")

Peso

Peso (somente painel – para montagem 
VESA/sem cabos) 

5,30 kg (11,68 lb)

Peso (monitor e cabos com suporte) 10,00 kg (22,04 lb)

Peso (com a embalagem) 13,40 kg (29,53 lb)

Plano de serviços padrão Troca de Painel Premium, três anos de Serviço de Troca Avançada1 e Garantia Limitada de Hardware5

Plano de serviço opcional Dell ProSupport2

Conformidade ambiental Monitor com certificação ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold quando aplicável8, monitor com 
certificação TCO Edge, compatível com RoHS, monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos), atende  
aos atuais requisitos de vazamento do NFPA 99, vidro sem arsênico e sem mercúrio apenas no painel.

Conteúdo da caixa?

Componentes
• Monitor com suporte

Cabos
• Cabo de alimentação
• Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 m)
• Cabo USB Type-C® (1 m)
• Cabo USB Type-A para USB Type-C (1,8 m)
• Junta cabos

Documentação
• Guia de instalação rápida
• Informações de segurança, ambientais 

e regulamentares



* A Dell é a principal marca de monitores do mundo pelo sétimo ano consecutivo (do segundo trimestre de 2013 ao quatro trimestre de 2020). Fonte: IDC Worldwide 
Quarterly PC Monitor Tracker, 4º trimestre de 2020.

**  A Dell segue as especificações e os protocolos USB-C padrão e esses monitores transmitem até 65 W de energia. A funcionalidade com sistemas USB-C que não 
são Dell pode variar.

1 Troca avançada: A Dell enviará um monitor de substituição no próximo dia útil na maioria dos casos, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. 
Os prazos de remessa podem variar por local e para os monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa.  
Consulte dell.com/servicecontracts/global.

2 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes.
3 Com certificação TÜV: solução de hardware com baixa emissão de luz azul e sem cintilação (ID 1111236810). Para obter mais detalhes, acesse www.tuv.com.
4 A funcionalidade de passagem do endereço MAC é testada para funcionar com a maioria dos sistemas de PCs da Dell. A funcionalidade em sistemas não Dell pode variar.
5 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 dell.com/warranty.
6 Conforme definido na EU 2019/2021 e EU 2019/2013.
7 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.
8 O registro EPEAT Gold no registro EPEAT dos EUA varia por país. Acesse www.epeat.net para obter o status do registro por país.  
9 Com base em uma análise da Dell sobre as especificações disponíveis publicamente de soundbars para monitor comparáveis, julho de 2020.
10 Compatível somente com monitores Dell selecionados. Consulte a lista de compatibilidade da Soundbar Dell Slim – SB521A em dell.com.

Dell.com/monitors 
A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.

© 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas 
subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer a seus respectivos proprietários. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. 
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Ajustabilidade e conectividade
MONITOR DELL 32 4K COM USB-C HUB | P3222QE
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Conectividade

Ajuste facilmente o painel na posição de visualização de sua preferência.

A soundbar mais fina e leve do mundo9 
oferece clareza de áudio excepcional 

e se encaixa magneticamente nos 
monitores Dell10, proporcionando uma 

experiência de mesa organizada. 

SOUNDBAR DELL SLIM | 
SB521A

Aproveite um conjunto de montagem 
praticamente sem ferramentas e de fácil 
instalação com o braço para um único 

monitor Dell – MSA20. O Dell Quick Release 
permite que você encaixe o monitor Dell no 
braço de forma simples, sem ferramentas.

MONITOR ÚNICO DELL I 
MSA20

Alterne facilmente entre três dispositivos 
a qualquer momento com um clique do 
botão e melhore sua produtividade com 

a duração da bateria de 36 meses. 

CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM 
FIO DA DELL PARA VÁRIOS DISPOSITIVOS 

I KM7120W

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

1 Slot de trava de segurança
2 Porta de corrente alternada
3 Porta HDMI

4 DisplayPort (entrada)
5 Porta USB-C
6 Porta USB Type-A downstream (4)

7 Porta RJ45
8 Trava do suporte

21° 5°
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0 

m
m

Inclinação e altura ajustáveisVisão traseira – slot de 
gerenciamento de cabos

30° 30°

Rotação

 90°  90°

Giro

http://dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/support
http://www.tuv.com
http://dell.com/warranty
http://www.epeat.net
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