
Dell Precision-workstations

DE MEST POPULÆRE WORKSTATIONS I VERDEN*.

Dell Precision leverer alsidige design, intelligent ydeevne og missionskritisk pålidelighed, der kan takle branchens mest 
krævende programmer. Fra prisvindende filmskabere og animatorer til de bedste arkitekter og teknikere – vores omfattende 

professionelle portefølje giver dig mulighed for at tilpasse din workstation og optimere den til din kreative ekspertise. 
Få mere at vide på DellTechnologies.com/Precision

*Kilde: IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, 4. kvt. 2019 (baseret på enheder)

GØR GENIALE IDÉER TIL VIRKELIGHED



Hver Dell Precision er udviklet med funktioner, du har brug for til at gøre dine største 
idéer til virkelighed. Det ved vi, fordi kunderne selv har fortalt os det i vores kunderåd 
og i samtaler med vores salgsteams.

Oplev uindskrænket innovation med de nye slankere og lettere bærbare workstations i 
kvalitetsdesign, som fås med InfinityEdge, UHD, HDR og touchskærme samt avanceret 
termisk teknologi, der gør det muligt at lade systemet køre ved høj hastighed i længere 
tid. Unikke design med flere formfaktorer sikrer ultimativ skalerbarhed. De omfatter 
workstations til rackmontering, workstations med lille formfaktor og minitower-
workstations, samt vores towers i mellemklassen og avancerede towers med FlexBays 
og et termisk design med flere kanaler, der sikrer nem udskiftning af dele, avanceret 
køling og et lavt støjniveau.

INNOVATIVT 

DESIGN

Hvorfor skal du vælge Dell Precision-workstations?

Dine fantastiske idéer fortjener den fantastiske ydeevne fra verdens mest populære 
workstations. Dell Precision leverer den maksimale ydeevne takket være professionelle 
processorer og grafikkort og byder på en enorm hukommelse og storageløsninger, der 
kan udvides.

Softwaren Dell Optimizer for Precision, der er eksklusiv for Dell, er branchens 
eneste AI-baserede software til optimering af ydeevnen, der automatisk tilpasser 
din workstation ved hjælp af maskinlæring. Den omfatter ExpressResponse, som 
optimerer programydeevnen, ExpressCharge for hurtigere batteriopladning og -brug, 
samt ExpressSign-in, der sikrer at du hurtigt kan logge på og komme i gang.

Virksomheder kan administrere en slutbrugers system i henhold til centraliserede 
IT-politikker fra en IT-administrationskonsol som f.eks. SCCM og indsamle 
analyseoplysninger fra en enkelt bruger eller en gruppe af brugere for at oprette 
rapporter over ydeevnen, pålideligheden og brugen med henblik på at evaluere, 
planlægge og håndtere ressourcebehovene.

Dell bruger tusindvis af timer sammen med uafhængige softwareleverandører (ISV’er) 
på omhyggeligt at teste Dell Precision-workstations, så vi kan levere en gennemtestet 
og fuldt optimeret workstation til dig. I samspil med os og kunderne er disse 
softwarepartnere med til at skabe den bedst mulige brugeroplevelse. Læs mere om ISV-
certificeringer på http://precisionworkstations.com/

Dells eksklusive software Reliable Memory Technology Pro giver et yderligere lag af 
beskyttelse ud over ECC-hukommelsen, som automatisk retter enkeltbit-hukommelsesfejl. 
RMT Pro identificerer og kortlægger beskadigede hukommelsessektorer på DIMM-
modulet, så de ikke tilgås igen, hvilket er med til at forhindre hukommelsesfejl og blue 
screens. Softwaren advarer også brugeren, når DIMM-moduler når et kritisk punkt med 
forestående svigt og skal udskiftes.

Vores bærbare systemer er MIL-SPEC-testet for at sikre, at de er robuste og kan 
modstå typisk slitage, der opstår ved rejser. Og så er Dell ProSupport Plus branchens 
mest komplette service- og supporttilbud, så du både får kvalitetsprodukter og de 
ultimative services til dem.

Dell Precision-workstations er hjørnestenen inden for oprettelse af indhold til virtual og 
augmented reality og avanceret kommerciel visualisering. Vores omfattende portefølje 
af VR-parate enheder beriger i kombination med Dell Technology-partnerprogrammet 
hvert kontor med futuristisk effektivitet og innovation. Dell Precision-workstations 
leverer også ydeevnen til at udrulle og administrere platforme med kognitiv teknologi, 
herunder maskinlæring, datavidenskab og kunstig intelligens, med henblik på at hjælpe 
virksomheder med at løse komplekse problemer og få indblik fra deres data, som de 
kan handle ud fra.

INTELLIGENT 

YDEEVNE

MISSIONSKRITISK 

PÅLIDELIGHED

MEDRIVENDE 

PRODUKTIVITET



Skønhed møder ydeevne i verdens mindste, slankeste og letteste bærbare 
workstation på 17”. Denne helt nye workstation har op til Intel® Xeon®- 
og Core™-processorer, forskellige valgmuligheder til ECC-hukommelse 
(op til 64 GB ved 2933 MHz) med RMT Pro, op til NVIDIA Quadro RTX™ 
3000-grafikkort og Dell Optimizer for Precision. Skærmen med InfinityEdge 
på alle fire sider og formatforholdet 16:10 fås med et filter til reduktion af 
blåt lys og måling af omgivende lys samt op til HDR 400 med PremierColor. 
5750-modellen er kraftfuld nok til VR-udvikling og har 4 TB storage (med 
RAID) til dine datatunge projekter. 5750-modellen har ExpressSign-in, som 
låser eller vækker systemet, når du forlader lokalet eller kommer ind igen.

Disse små bærbare workstations på 15”, der kan tilpasses, har en 
workstations ydeevne – til en pris, der svarer til en pc’s. Oplev ydeevne 
på workstation-niveau med Intel®-processorer (Intel® Xeon® fås i 
3551-modellen), hurtig hukommelse (op til 64 GB ved 2933 MHz) og 
forskellige storageløsninger (op til 4 TB). Slip kreativiteten løs med 
professionelle NVIDIA®-grafikkort, og opret og rediger dit arbejde med 
utrolig klarhed, når du skal arbejde i CAD-programmer eller meget store 
Excel-regneark. Systemerne er ISV-certificeret, så du kan være tryg ved, 
at de kan køre branchens vigtigste softwarepakker.

Vores mindste, slankeste og letteste bærbare workstation på 15” er visuelt 
fantastisk at se på. Den er lavet af aluminium og har en håndledsstøtte af 
let kulfiber. Oplev bedre kontrastforhold, understøttelse af touchfunktion og 
fantastisk billedkvalitet på HDR-skærmen med InfinityEdge på alle fire sider, 
formatforholdet 16:10 og filteret til reduktion af blåt lys. Enheden, hvis vægt 
starter fra 4 lb, er mere kraftfuld end nogensinde takket være de nyeste 
professionelle NVIDIA Quadro®-grafikkort og op til 64 GB DDR4-hukommelse 
ved 2933 MHz (ECC med RMT Pro kan vælges). Åbn, overfør og gem 
store 3D-, video- og multimediefiler nemt og hurtigt med op til 4 TB storage 
(RAID kan vælges) – en imponerende bedrift, man sjældent ser i bærbare 
workstations med så tynd og let en ramme.

Bærbare Dell Precision-workstations
YDEEVNE PÅ HØJDE MED DINE IDÉER

Dells mest kraftfulde bærbare workstations på 15” og 17” er nu mindre og VR- og 
AI-parate, så den maksimale ydeevne kombineres med fremragende mobilitet. Oplev 
den utrolige ydeevne med komponenter, der kan tilpasses, herunder op til Intel® 
Xeon®- og Core™ i9-processorer, professionelle avancerede grafikkort fra NVIDIA®, 
op til 8 TB storage og 128 GB hukommelse ved 2933 MHz med høj kapacitet 
eller 64 GB SuperSpeed-hukommelse ved 3200 MHz. Der er mulighed for at vælge 
ECC-hukommelse, og kunderne kan også få gavn af Dells eksklusive Reliable Memory 
Technology Pro, som giver et yderligere lag af beskyttelse mod hukommelsesrelaterede 
fejl. Desuden får du en skærm med op til HDR 600 med PremierColor (op til 
800 nits), måling af omgivende lys og et filter til reduktion af blåt lys, hvilket 
sikrer en optimeret visningsoplevelse. Takket være ExpressSign-in genkender din 
workstation dig, når du kommer og går, og vækker eller låser systemet tilsvarende.

DELL PRECISION 7550 OG 7750

DELL PRECISION 5750

DELL PRECISION 5550

DELL PRECISION 3550 OG 3551



Få en fantastisk ydeevne i et mere kompakt design med en enkelt eller to 
processorer (op til 28 kerner pr. CPU) og op til 768 GB 2933 MHz hukommelse. 
7820-tower er ideel til teknikere, designere, analytikere og dataloger, der bl.a. 
arbejder med programmer til flertrådet, databehandlingsintensiv analyse, 
simulering og gengivelse, som kræver mange CPU-kerner. Vælg blandt et 
sortiment af VR-parate professionelle Radeon™ Pro- eller NVIDIA Quadro 
RTX™-grafikkort med understøttelse af op til to grafikkort på 300 W. 
Det innovative kabinetdesign, der ikke kræver noget værktøj, giver nem adgang 
til FlexBays med fremragende storageudvidelsesmuligheder (op til 68 TB) og 
adgang til hot-swappable PCIe NVMe™-drev fra forsiden. Oplev fantastisk 
ydeevne, der varer i længere tid, med avanceret køling og støjsvag drift takket 
være det banebrydende termiske design med flere kanaler.

Masser af kraft i et kompakt, innovativt tower-design med kraftfulde 
processorer og op til 512 GB 2666 MHz eller 256 GB 2933 MHz DDR4 ECC-
hukommelse. Mærk suset med de VR-parate professionelle Radeon™ Pro- 
eller NVIDIA Quadro®-grafikkort med understøttelse af op til to grafikkort på 
300 W. 5820-tower er ideel til professionelle brugere, der arbejder med grafik- 
eller datatunge designprogrammer, der kræver flere kerner og understøttelse 
af avanceret grafik i en arkitektur med en enkelt sokkel. Det værktøjsfri 
kabinet med FlexBay-design understøtter en række moduler, herunder 
skalerbar storage på op til 68 TB. Det banebrydende termiske design med flere 
kanaler vil desuden hjælpe dig med at holde hovedet koldt, når presset stiger.

Dell Precision-workstations i towerkabinet
SKALERBARE TOWERS MED HØJ YDEEVNE

Vores mest kraftfulde og skalerbare AI-parate workstation. 7920-tower er 
velegnet til kunder, der kører komplekse programmiljøer, herunder interaktivt 
design, analyse, datavidenskab og undersøgelse af meget store datasæt, og 
nye programmer/workloads som kunstig intelligens og xReality. Det alsidige, 
delte kabinetdesign har FlexBays på forsiden, som kan tilgås uden værktøjer, 
maksimale storageudvidelsesmuligheder op til 136 TB og adgang fra forsiden 
til hot-swappable PCIe NVMe™-drev (med mulighed for RAID og HDD-slæder, 
der kan låses). Opdag den banebrydende køling med et termisk design med 
flere kanaler, som gør det muligt at lade systemet køre ved maksimal hastighed 
uden at overophede og sikrer, at systemet er meget støjsvagt. Sejl igennem 
de mest krævende programmer med en enkelt eller to processorer med flere 
kerner (op til to Intel® Xeon™-CPU’er, op til 28 kerner pr. CPU), VR-parat med 
professionelle Radeon™ Pro- eller NVIDIA Quadro RTX™-grafikkort (op til tre kort 
på 300 W) og op til 3 TB 2666 MHz hukommelse med udvalgte processorer.

DELL PRECISION 7820-TOWER

DELL PRECISION 7920-TOWER

DELL PRECISION 5820-TOWER

Få uovertruffen ydeevne og gunstige priser i et udvideligt towerdesign, der er 
perfekt til indholdsskabere og teknikere, der arbejder med 3D- eller kompleks 
2D-grafik, samt superbrugere, der arbejder med store datasæt og kompliceret 
analysearbejde, der kræver ISV-certificering. Det kompakte design giver et mindre 
fodaftryk uden at gå på kompromis med ydeevnen. Udnyt de nyeste Intel® Core™- 
og Xeon®-processorer med Radeon™ Pro- eller professionelle NVIDIA®-grafikkort 
til at gøre dine idéer til virkelighed. Levér projekter og analysér workloads 
hurtigere end nogensinde før med op til 128 GB ved en hukommelseshastighed 
på 2933 MHz. Sikker, skalerbar storage med SATA™ eller PCIe NVMe™ SSD (op til 
30 TB og RAID), der har plads nok til så godt som ethvert projekt.

DELL PRECISION 3640-TOWER



Få fremragende ydeevne og prisvenlighed med en lille stationær pc. Denne 
industrielle stationære pc med lille formfaktor er ideel til arbejdsområder med 
begrænset plads og har flere monteringsmuligheder samt Wi-Fi-funktion 
som tilvalg og en række lettilgængelige porte, så du kan bevare forbindelsen 
til alt det, du skal bruge. Få professionel ydeevne til designarbejde og 
andre grundlæggende kreative programmer med op til 128 GB hukommelse 
(2933 MHz) og skalerbare storageløsninger op til 10 TB (6 TB SSD + 4 TB 
HDD). Certificeret til at køre professionelle programmer med Radeon™ 
Pro- eller professionelle NVIDIA Quadro®-grafikkort med understøttelse af 
grafikkort på op til 75 W. 3440-modellen med lille formfaktor fås med Intel® 
Xeon®-processorer, ECC-hukommelse og Reliable Memory Technology Pro.

Dell Precision-workstations med lille 
formfaktor og rackmontering

STATIONÆRE PC'ER MED LILLE FORMFAKTOR OG SIKKER RACKMONTERING

Oplev det højeste niveau af sikkerhed til din eksterne adgang og ultimativ 
workstation-ydeevne i et elegant industrielt 2U-rackdesign. Den giver 
24-timers adgang til flere brugere (1:1) og en eller to processorer med 
flere kerner med op til 28 kerner pr. CPU. Få fremragende VR-parate 
professionelle grafikkort og RAID som tilvalg med op til otte M.2 PCIe 
NVMe™ SSD-drev (op til 80 TB storage i alt). Systemets hukommelse er 
yderst skalerbar med mulighed for op til 3 TB 2666 MHz med udvalgte 
processorer. Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) giver 
dig mulighed for nemt at udrulle, opdatere, overvåge og vedligeholde 
workstations fra en ekstern placering.

Den nye 3240 Compact er en workstation med ultrakompakt formfaktor, 
der er velegnet til de mindste arbejdsområder og endda edge computing. 
Dette lille, men kraftfulde system kan drive op til syv skærme, er VR-parat 
og kan konfigureres med et NVIDIA Quadro RTX™ 3000-grafikkort som 
tilvalg. Flere monteringsmuligheder og støv- og kabeldæksler giver dig 
fleksibiliteten til at stille enheden næsten hvor som helst.

Mød verdens mest kraftfulde workstation til rackmontering med 1U, der 
giver sikker 1:1-fjernbrugeradgang og ydeevne i workstationklassen til en 
imponerende pris. Et smalt og lavt design giver bedre rack-tæthed og et 
mindre fodaftryk, som er ideelt til arbejdsområder med begrænset plads. 
Det kan problemfrit integreres i dit datacenter, samtidig med at der er 
mulighed for direkte assimilation i OEM-løsninger. 3930-rack omfatter 
fremragende udvidelsesmuligheder med de tilgængelige PCIe-slots, 
understøttelse af ældre PCI-kort og op til 24 TB storage. Den har desuden 
en Intel® Xeon®-processor (8 kerner), op til 128 GB 2666 MHz hukommelse 
og et professionelt grafikkort fra AMD eller NVIDIA®.

DELL PRECISION 3440 MED LILLE FORMFAKTOR

DELL PRECISION 7920-RACK

DELL PRECISION 3240 COMPACT

DELL PRECISION 3930-RACK



Anbefalet tilbehør
INTELLIGENTE LØSNINGER, DER HJÆLPER DIG MED AT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT.

Arbejd for fuld hastighed med Dells 
Thunderbolt-dockingstation. Oplad systemet 

hurtigere, få mulighed for at tilslutte op til 
to 4K-skærme og opret forbindelse til dine 

eksterne enheder via et enkelt kabel.

Beskyt din notebook og dit tilbehør med denne 
lette rygsæk af stødabsorberende EVA-skum og 
Dells EcoLoop™-løsning til farvningsprocessen.

PRECISION THUNDERBOLT-
DOCK | WD19TB

DELL 
PRO-RYGSÆK 17 | PO1720P

Øg produktiviteten med et behageligt tastatur 
og en mus, der kan rulle på næsten en 

hvilken som helst overflade (inklusive glas og 
højglansmaterialer). To tilslutningsmuligheder 

(Bluetooth og USB-modtager) gør det muligt at 
danne par med op til tre enheder.

Oplev realistiske billeder som aldrig før på 
den prisbelønnede og banebrydende 31,5” 

8K-skærm med Dell PremierColor.

i1Display Pro holder skærmen perfekt kalibreret 
og profileret og giver dig samtidig hastigheden, 

mulighederne og fleksibiliteten til at bevare 
nøjagtige farver.

DELL PREMIER TRÅDLØST TASTATUR 
OG MUS | KM717

DELL ULTRASHARP 32 
8K-SKÆRM | UP3218K

X-RITE-FARVEMÅLER 
I1DISPLAY PRO

Skab på dine egne vilkår med verdens første 
27” CalMAN-parate* 4K-skærm med indbygget 

farvemåler og Thunderbolt™ 3. Skyggen i 
kvalitetsdesign slutter tæt til skærmen ved hjælp 
af magneter og har en overflade af materiale, der 

effektivt absorberer omgivende lys.

*CalMAN-licens er påkrævet, sælges separat

DELL ULTRASHARP 27 4K 
PREMIERCOLOR-SKÆRM MED 

SKÆRMSKYGGE | UP2720Q

Det bærbare Dell SSD-drev med USB-C på 
250 GB er imponerende slank og kompakt og 

leverer overførselshastigheder på op til 550 MB 
pr. sekund* og pålidelig SSD-storage i høj kvalitet.

*Baseret på Dells interne test med det medfølgende 
kabel sluttet til Dell-pc’er, der understøtter USB 3.1 Gen 2.

BÆRBART DELL SSD-DREV MED 
USB-C PÅ 250 GB

Dells mest kraftfulde dock leverer den ultimative 
produktivitetsoplevelse til bærbare workstations i 

7000-serien. Oplad systemet hurtigere, få mulighed 
for at tilslutte op til tre 4K-skærme og opret 

forbindelse til dine eksterne enheder via et enkelt 
kabel med to USB-C-stik.

DELL PERFORMANCE-DOCK | 
WD19 DC

3Dconnexions patenterede 6-Degrees-of-
Freedom-sensor (6DoF) er specifikt udviklet til 

at håndtere digitalt indhold eller kamerapositioner 
i de brancheførende CAD-programmer. Du 
skal blot trykke, trække, dreje eller vippe 

3Dconnexion-controllertoppen for intuitivt at 
panorere, zoome og rotere din 3D-tegning.

TRÅDLØS 3DCONNEXION 
SPACEMOUSE



Udviklet til virksomheder

ADMINISTRATION

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE tilbyder integrerede 
funktioner, der giver IT-afdelingen mulighed for en samlet administration 
af slutpunkter, så de kan administrere firmware, operativsystemer og 
programmer fra én konsol, samtidig med at de skaber problemfri oplevelser 
for slutbrugere.

SIKKERHED

Dells pålidelige enheder udgør et fundament for det moderne arbejdsmiljø 
med usynlig og problemfri beskyttelse for at sikre hurtigere og mere 
intelligente oplevelser. Slutbrugerne forbliver produktive, og IT-afdelingen 
opretholder sikkerheden med moderne sikkerhedsløsninger til de pålidelige 
Dell-enheder.

Oplev en ny måde at arbejde på med indbygget 
intelligens fra Dell Technologies Unified Workspace. 

Modernisering bygget på.
Vi ved, at den rigtige enhed kun er starten på en fremragende arbejdsdag. Medarbejderne har brug for intelligente, 

intuitive og responsive oplevelser, der gør det muligt for dem at arbejde produktivt og uden afbrydelser. Ifølge 
undersøgelser har 1 ud af 4 brugere tvivl om deres job og den virksomhed, de arbejder for, hvis de har en negativ 

oplevelse med deres teknologi.1 Dell Technologies Unified Workspace transformerer medarbejderoplevelsen og sikrer, 
at IT-medarbejderne har proaktive, forudsigende og automatiserede løsninger, der lever op til løftet om en moderne 
arbejdsdag, samtidig med at den gør det nemmere for dem at udrulle, sikre, administrere og understøtte deres miljø.

ProDeploy i Unified Workspace giver IT-afdelingen mulighed for at gå væk 
fra den traditionelle, manuelle implementering og i stedet sende enheder, 
der er forudkonfigureret med virksomhedens apps og indstillinger, fra 
Dell-fabrikken direkte til slutbrugerne – så slutbrugerne kan gå i gang med 
arbejdet fra dag ét.IMPLEMENTERING

ProSupport løser hardwareproblemer op til 11 gange hurtigere end 
konkurrenterne. ProSupport til pc’er giver adgang til lokale ProSupport-
teknikere døgnet rundt, som kontakter IT-afdelingen, når der opstår kritiske 
problemer,2 så du kan fokusere på dine næste skridt og ikke på det, der lige 
er sket. ProSupport Plus hjælper IT-afdelingen med at være på forkant og 
fjerner næsten al ikke-planlagt nedetid pga. hardwareproblemer. Du får alle 
funktionerne i ProSupport samt advarsler, der styres af kunstig intelligens 
(AI), for at forhindre fejl og reparationer i forbindelse med uheld.3

1 ESG Research Report. 2019 Digital Work Survey. December 2019.
2  Baseret på en Principled Technologies-testrapport fra april 2018: “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” (Brug mindre tid og færre kræfter på fejlfinding af 

hardware på bærbare pc’er). Test bestilt af Dell og udført i USA. De faktiske resultater kan variere. Komplet rapport: http://facts.pt/L52XKM
3  Baseret på en testrapport fra Principled Technologies fra april 2019: “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime” 

(Dell ProSupport Plus med SupportAssist advarer dig om hardwareproblemer, så du kan løse dem, før de forårsager nedetid). Test bestilt af Dell og udført i USA. De faktiske resultater kan variere. 
Komplet rapport: http://facts.pt/0xvze8. Hardwareproblemer, der registreres af SupportAssist, omfatter harddiske, solid state-diske, batterier og blæsere.

SUPPORT



Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige i udvalgte områder. ISV-certificering gælder kun for udvalgte konfigurationer:
1 Intel Turbo Boost fås kun på Xeon-, Core i7- og Core i5-processorer. Intel Integrated HD-grafik fås kun med udvalgte processorer.
2 Der kræves et 64-bit-operativsystem for at understøtte systemhukommelse på 4 GB eller mere.
3 Systemhukommelsen kan blive brugt til at understøtte grafik, alt efter størrelsen på systemhukommelsen og andre faktorer.
4 Harddiskkapaciteten afhænger af det forudinstallerede materiale og vil være mindre.

Hvis et problem er dækket af den begrænsede hardwaregaranti (www.dell.com/warranty) og ikke kan løses via fjernadgang, udsendes en tekniker og/eller en del som regel inden 
for første arbejdsdag efter fjerndiagnosticering. Tilgængeligheden varierer. Andre betingelser gælder.

Dell Technologies og andre varemærker tilhører Dell Inc. eller koncernens datterselskaber. Andre varemærker kan være varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Intel og Intel-logoet  
er varemærker, der tilhører Intel Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Gør geniale idéer til virkelighed
DE MEST POPULÆRE WORKSTATIONS I VERDEN*.


