
Dell Precision-arbeidsstasjoner

VERDENSLEDENDE ARBEIDSSTASJONER*.

Dell Precision gir allsidig design, intelligent ytelse og driftskritisk pålitelighet som kan takle selv de mest krevende 
bruksområdene i bransjen. Fra prisbelønte filmskapere og animatører til ledende arkitekter og ingeniører – med den 

omfattende, profesjonelle porteføljen vår kan du tilpasse arbeidsstasjonene og optimalisere dem for den kreative ekspertisen 
din. Finn ut mer på DellTechnologies.com/Precision

* Kilde: IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, fjerde kvartal 2019 (basert på enheter)

LA OSS GJØRE VIRKELIGHETEN GENIAL



Dell Precision er utviklet med funksjonene du trenger for å gjøre de største ideene 
dine til virkelighet. Vi vet dette fordi kundene våre har fortalt oss dette i de rådgivende 
kundegruppene våre og i samtaler med salgsteamene.

Opplev grenseløs nyskapning med de nye, tynnere og lettere mobile arbeidsstasjonene 
med premium design med InfinityEdge, UHD, HDR og alternativer for berøringsskjermer 
og avanserte varmeteknologier, som gjør at du kan holde systemet i gang med høye 
hastigheter over lengre tid. Unik design med flere formfaktorer gir optimal skalerbarhet, 
med blant annet rackarbeidsstasjoner, kompakte enheter og arbeidsstasjoner i minitårn, 
og våre mellomstore og avanserte tårn med FlexBay og varme i flere kanaler som 
sørger for enkel bytting av deler, avansert kjøling og enestående akustikk.

NYSKAPENDE 

DESIGN

Hvorfor velge Dell Precision-arbeidsstasjoner?

De ekstraordinære ideene dine fortjener den eksepsjonelle kraften i de verdensledende 
arbeidsstasjonene. Dell Precision gir maksimal ytelse med profesjonelle prosessorer og 
grafikk, i tillegg til stort minne og omfattende lagringsalternativer.

Programvaren for Dell Optimizer for Precision, som er eksklusiv for Dell, er den 
eneste programvaren for ytelsesoptimering basert på kunstig intelligens (AI) i 
bransjen. Den justerer arbeidsstasjonen automatisk ved hjelp av maskinlæring, og 
har ExpressResponse for optimalisert applikasjonsytelse, ExpressCharge for raskere 
batterilading og -utnyttelse og ExpressSign-in som hjelper deg å komme raskt i gang.

Virksomheter kan administrere sluttbrukernes systemer basert på sentraliserte IT-
policyer fra IT-administrasjonskonsollen, slik som SCCM, og samle inn analyse eksternt 
fra én bruker eller en gruppe av brukere for å opprette rapporter for ytelse, pålitelighet 
og bruk for vurdering, planlegging og håndtering av ressursbehov.

Dell bruker tusenvis av timer på grundig testing av Dell Precision-arbeidsstasjonene 
sammen med uavhengige programvareleverandører (ISV-er), alt for at vi skal kunne 
levere en testet og fullt ut optimert arbeidsstasjon til deg. Disse programvarepartnerne 
samarbeider med oss og kundene for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Finn ut mer 
om ISV-sertifiseringer på http://precisionworkstations.com/

Dells eksklusive Reliable Memory Technology Pro-programvare gir et annet lag med 
beskyttelse som går utover ECC-minnet og reparerer enkelbiters minnefeil automatisk. 
RMT Pro identifiserer og kartlegger dårlige minnesektorer på DIMM, slik at de ikke får 
tilgang på nytt, noe som bidrar til å unngå minnefeil og blåskjermer. Programvaren varsler 
også brukeren når DIMM-er er ved et kritisk punkt som kan føre til feil og må byttes ut.

De mobile systemene våre er MIL-SPEC-testet for å sikre at de er robuste, og kan 
håndtere vanlig slitasje som oppstår når du er på reise. Dell ProSupport Plus er også den 
mest komplette servicen og kundestøtten som tilbys i bransjen, slik at du både kan ha 
kvalitetsprodukter og optimale servicer som passer til dem.

Dell Precision-arbeidsstasjoner er grunnlaget for oppretting av innhold for 
virtuell og utvidet virkelighet og avansert, kommersiell virtualisering. Den brede 
porteføljen vår som er klar for virtuell virkelighet (VR), kombinert med Dell 
Technology Partner Program, bringer futuristisk effektivitet og nyskapning til 
alle kontorer. Dell Precision-arbeidsstasjoner gir også kraften til å distribuere og 
administrere kognitive teknologiplattformer, inkludert maskinlæring, datavitenskap 
og kunstig intelligens (AI), for å hjelpe virksomhetene med å løse komplekse 
problemer og få praktisk innsikt fra dataene.
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Skjønnhet møter ytelse med verdens minste, tynneste og letteste 17” mobile 
arbeidsstasjon. Den nye arbeidsstasjonen i denne merkevaren har opptil 
Intel® Xeon®- og Core™-prosessorer, alternativer for ECC-minne (opptil 64 
GB ved 2933 MHz) med RMT Pro, opptil NVIDIA Quadro RTX™ 3000-grafikk 
og Dell Optimizer for Precision. Den firesidede InfinityEdge-skjermen med 
størrelsesforhold på 16:10 har filter for lavt blålys og skjermalternativer med 
omgivelsesføler, med opptil HDR 400 med PremierColor. 5750 er kraftig 
nok for utvikling av virtuell virkelighet (VR) og har 4 TB lagring (med RAID) 
tilgjengelig for tunge dataprosjekter 5750 har ExpressSign-in, som vekker opp 
eller låser systemet når du kommer inn i rommet eller forlater rommet.

Disse små og tilpassbare 15” mobile arbeidsstasjonene har kraften til en 
arbeidsstasjon til en pris som er sammenlignbar med en PC. Dra nytte 
av ytelsen på arbeidsstasjonsnivå med Intel®-prosessorer (Intel® Xeon® 
er tilgjengelig på 3551) og alternativer for raskt minne (opptil 64 GB ved 
2933 MHz) og lagring (opptil 4 TB). Hold deg kreativ med profesjonell 
NVIDIA®-grafikk, og opprett og rediger jobben med enestående klarhet 
når du jobber med DAK-applikasjoner eller tunge Excel-regneark. Disse 
systemene er ISV-sertifisert, slik at du er sikret at de gir kraft til viktige 
programvarepakker for bransjen.

Den minste, tynneste og letteste 15” mobile arbeidsstasjonen er visuelt vakker å 
se på, og leveres med en lett håndleddsstøtte i kullstoffiber og aluminumskabinett. 
Opplev bedre kontrastforhold, berøringsstøtte og utrolig bildekvalitet med et 
firesidet InfinityEdge HDR-skjermalternativ med størrelsesforhold på 16:10 med 
blålysfilter. Dette systemet med vekt fra 1,81 kg (4 lb) er kraftigere enn noensinne 
med nyeste, profesjonelle NVIDIA Quadro®-grafikk og opptil 64 GB minne ved 
2933 MHz DDR4 (ECC med RMT Pro er tilgjengelig). Få tilgang til, overfør og 
lagre store 3D-, video- og multimediefiler raskt og enkelt med opptil 4 TB lagring 
(RAID er tilgjengelig), noe som sjelden er mulig på mobile arbeidsstasjoner med så 
tynn og lett ramme.

Dell Precision mobile arbeidsstasjoner
LIKE KRAFTFULL SOM IDEENE DINE

Dells kraftigste 15” og 17” mobile arbeidsstasjoner er nå mindre, er designet for 
å være klar for virtuell virkelighet (VR) og kunstig intelligens (AI) og kombinerer 
maksimal ytelse med eksepsjonell mobilitet. Opplev den ekstraordinære kraften 
med tilpassbare komponenter, inkludert opptil Intel® Xeon®- og Core™ i9-
prosessorer, profesjonell, avansert grafikk fra NVIDIA®, opptil 8 TB lagring og 128 
GB minne med høy kapasitet ved 2933 MHz eller 64 GB SuperSpeed-minne ved 
3200 MHz. ECC-minne er tilgjengelig, og kundene kan dra nytte av Dells eksklusive 
Reliable Memory Technology Pro og få et annet lag med pålitelighet som forsvar 
mot minnerelaterte feil. Oppgrader også til HDR 600 med PremierColor (opptil 
800 nit), omgivelsesføler og skjermer med filter for lavt blålys for en optimalisert 
visningsopplevelse. Med ExpressSign-in gjenkjenner arbeidsstasjonen deg når du 
kommer og går, og vekker opp eller låser systemet i henhold til dette.

DELL PRECISION 7550 OG 7750

DELL PRECISION 5750

DELL PRECISION 5550

DELL PRECISION 3550 OG 3551



Få utrolig ytelse i en mer kompakt design med én eller to prosessorer (opptil 
28 kjerner per prosessor) og opptil 768 GB minne ved 2933 MHz. 7820-tårnet 
er ideelt for teknikere, designanalytikere og datavitenskap som bruker 
applikasjoner som omfatter for eksempel intensiv databehandlingsanalyse 
med flere tråder og simulerings- og gjengivelsesapplikasjoner som krever 
et høyt antall prosessorkjerner. Velg blant et utvalg av profesjonell Radeon™ 
Pro- eller NVIDIA Quadro RTX™-grafikk som er klar for virtuell virkelighet 
(VR) med kundestøtte for opptil dobbel 300 W grafikkraft. Det nyskapende, 
verktøyfrie kabinettdesignet gir enkel tilgang til FlexBay med eksepsjonell 
lagringsutvidelse (opptil 68 TB) og fronttilgang til PCIe NVMe™-disker som 
kan byttes ut under drift. Opplev langvarig og avansert ytelse med avansert 
kjøling og akustikk og revolusjonerende varmedesign i flere kanaler.

Stor kraft i en kompakt, nyskapende tårndesign med kraftige prosessorer og 
opptil 512 GB minne ved 2666 MHz eller 256 GB DDR4 ECC-minne ved 2933 
MHz. Utnytt hastigheten til profesjonell Radeon™ Pro- eller NVIDIA Quadro®-
grafikk som er klar for virtuell virkelighet (VR) med kundestøtte for opptil 
dobbel 300 W grafikkraft. 5820-tårnet er ideelt for profesjonelle brukere som 
jobber med grafikkintensive og dataintensive designapplikasjoner som krever 
høyere antall kjerner og kundestøtte for avansert grafikk i en arkitektur med 
én sokkel. Det verktøyfrie kabinettet med FlexBay-design støtter en rekke 
moduler, inkludert opptil 68 TB skalerbar lagring. Hold hodet kaldt under press 
med revolusjonerende varmedesign i flere kanaler.

Dell Precision-tårnarbeidsstasjoner
SKALERBARE TÅRN MED HØY YTELSE

Den kraftigste og skalerbare arbeidsstasjonen som er klar for kunstig 
intelligens (AI). 7920-tårnet er et godt valg for kunder som kjører komplekse 
applikasjonsmiljøer, inkludert interaktiv design, analyser, datavitenskap og 
utforsking av svært store datasett, i tillegg til nye applikasjoner/workloader som 
kunstig intelligens (AI) og xReality. Et allsidig, delt kabinettdesign med verktøyfri 
fronttilgang for FlexBays, maksimal lagringsutvidelse på opptil 136 TB, og 
fronttilgang til PCIe NVMe™-disker som kan byttes ut under drift (med RAID-
alternativ og låsbare HDD-sleder). Oppdag den revolusjonerende varmekjølingen 
i flere kanaler som gjør at systemet kjører med full hastighet, uten overoppheting, 
og gir enestående akustikk. Kraft for de mest krevende applikasjonene med én 
eller to prosessorer med flere kjerner (opptil 2 Intel® Xeon™ CPU-er, opptil 28 
kjerner per prosessor), klar for virtuell virkelighet (VR) med profesjonell Radeon™ 
Pro- eller NVIDIA Quadro RTX™-grafikk (opptil 3 x 300 W kort) og opptil 3 TB 
minne ved 2666 MHz med utvalgte prosessorer.

DELL PRECISION 7820-TÅRN

DELL PRECISION 7920-TÅRN

DELL PRECISION 5820-TÅRN

Få uovertruffen ytelse og gunstig pris i en utvidbar tårnutforming som er perfekt 
for innholdsskapere og teknikere som jobber med 3D-grafikk eller kompleks 
2D-grafikk, samt superbrukere som jobber med store datasett og kompliserte 
analyser som krever ISV-sertifisering. Kompakt design som tar mindre plass uten 
at det går på bekostning av ytelsen. Bruk de nyeste Intel® Core™- og Xeon®-
prosessorene med profesjonell Radeon™ Pro- eller NVIDIA®-grafikk for å gjøre 
ideene dine til virkelighet. Du kan nå levere prosjekter eller analysere workloader 
raskere enn noensinne med opptil 128 GB minnehastighet ved 2933 MHz. Sikker, 
skalerbar lagring med alternativer for SATA™ eller PCIe NVMe™ SSD (opptil 30 
TB og RAID), som gir god plass for de aller fleste prosjekter.

DELL PRECISION 3640-TÅRN



Få enestående ytelse til en rimelig pris i en stasjonær PC med kompakt 
design. Den industridesignede, kompakte enheten er ideell for 
arbeidsplasser med begrenset plass, har flere monteringsalternativer og 
omfatter Wi-Fi-funksjoner og en rekke tilgangsporter (ekstrautstyr) for å 
holde deg tilkoblet til alt du trenger. Få profesjonell ytelse for design, i tillegg 
til andre grunnleggende, kreative applikasjoner med opptil 128 GB minne 
(2933 MHz), og alternativer for skalerbar lagring på opptil 10 TB (6 TB 
SSD og 4 TB HDD). Sertifisert for å kjøre profesjonelle applikasjoner med 
profesjonell Radeon™ Pro- eller NVIDIA Quadro®-grafikk med opptil 75 W 
grafikkstøtte. 3440 SFF er tilgjengelig med Intel® Xeon®-prosessorer,  
ECC-minne og Reliable Memory Technology Pro.

Dell Precision SFF og rackarbeidsstasjoner
STASJONÆRE, KOMPAKTE PC-ER OG SIKRE RACKER

Opplev høyeste nivå av sikker, ekstern tilgang og optimal ytelse for 
arbeidsstasjon i en tynn 2U-rack med industriell design. Med tilgang hele 
døgnet for flere brukere (1:1) og 1 eller 2 prosessorer med flere kjerner 
med opptil 28 kjerner per prosessor. Få eksepsjonell, profesjonell grafikk 
som er klar for virtuell virkelighet (VR) og RAID (ekstrautstyr) med opptil 
8 M.2 PCIe NVMe™ SSD-disker (opptil 80 TB total lagring). Systemminnet 
er svært skalerbart med opptil 3 TB tilgjengelig minne ved 2666 MHz 
med utvalgte prosessorer. Integrert Dell Remote Access Controller 
(iDRAC) gjør at du kan distribuere, oppdatere, overvåke og vedlikeholde 
eksterne arbeidsstasjoner enkelt.

Den nye 3240 Compact er en arbeidsstasjon i en ultrakompakt utgave som 
passer perfekt på de trangeste arbeidsplasser og til kantdatabehandling. 
Det lille, men kraftige systemet kan drive opptil sju skjermer, er klar for 
virtuell virkelighet (VR) og har NVIDIA Quadro RTX™ 3000-grafikkort som 
ekstrautstyr. Flere monteringsalternativer og deksler for støv og ledninger gir 
fleksibiliteten til å plassere denne enheten nesten hvor som helst.

Møt verdens kraftigste 1U-rackarbeidsstasjon med sikker, ekstern 
1:1-brukertilgang, svært god pris og ytelse i arbeidsstasjonsklassen. Kort 
dybde og smal design gir bedre racktetthet og tar mindre plass, noe som er 
ideelt for arbeidsplasser med begrenset plass. Enheten integreres sømløst i 
datasenteret og gir mulighet for direkte tilknytning til OEM-løsninger. 3930-
rack gir enestående utvidelsesmuligheter med tilgjengelige PCIe-spor, støtte 
for eldre PCI-kort og opptil 24 TB lagring. Også med Intel® Xeon®-prosessor 
(åtte kjerner), opptil 128 GB minne ved 2666 MHz og profesjonell grafikk fra 
AMD eller NVIDIA®.

DELL PRECISION 3440 SMALL FORM FACTOR

DELL PRECISION 7920-RACK

DELL PRECISION 3240 COMPACT

DELL PRECISION 3930-RACK



Anbefalt tilbehør
SMARTE LØSNINGER SOM HJELPER DEG MED Å JOBBE MER EFFEKTIVT.

Jobb med full hastighet med Dell 
Thunderbolt-dokk. Lader systemet raskere, 

viser opptil to 4K-skjermer og kobler til 
eksterne enheter via én enkelt kabel.

Beskytt den bærbare PC-en og tilbehør med denne 
lette ryggsekken laget av støtabsorberende EVA-

skum og Dells EcoLoop™-fargeprosessløsning.

PRECISION 
THUNDERBOLT-DOKK | WD19TB

DELL 
PRO-RYGGSEKK 17 | PO1720P

Øk produktiviteten med et komfortabelt tastatur 
og en mus som kan rulle på nesten alle overflater 

(inkludert glass og høyglans). Tilkobling med dobbel 
modus (Bluetooth og USB-mottaker) gjør at du kan 

koble til opptil tre enheter.

Opplev realistiske bilder som aldri før på 
verdens første, prisbelønte 31,5” 8K-skjerm 

med Dell PremierColor.

i1Display Pro sikrer en perfekt kalibrert og profilert 
skjerm som gir hastigheten, alternativene og 
fleksibiliteten du trenger for å opprettholde 

fargenøyaktigheten.

DELL PREMIER TRÅDLØST TASTATUR 
OG TRÅDLØS MUS | KM717

DELL ULTRASHARP 32 
8K-SKJERM | UP3218K

X-RITE 
FARGEMÅLER|I1DISPLAY PRO

Skap på dine vilkår med verdens første 27” 
CalMAN-klare* 4K-skjerm med innebygd fargemåler 

og Thunderbolt™ 3. Hetten har et praktisk design, 
festes til skjermen med magneter og er dekket av et 

materiale som absorberer omgivelseslys effektivt.

*Krever CalMAN-lisens, selges separat

DELL ULTRASHARP 27 4K 
PREMIERCOLOR-SKJERM MED 

HETTE | UP2720Q

Dell bærbar SSD MED 250 GB USB-C 
er utrolig tynn og kompakt, og gir raske 

overføringshastigheter på opptil 550 MB per 
sekund* med høy kvalitet og pålitelig SSD-lagring.

*Basert på Dells interne testing med vedlagt kabel og 
koblet til Dell PC-er som støtter USB 3.1 2. generasjon.

DELL BÆRBAR SSD MED 250 GB 
USB-C

Dells kraftigste dokk gir en optimal 
produktivitetsopplevelse for mobile arbeidsstasjoner 

i 7000-serien. Lad systemet raskere, vis opptil tre 
4K-skjermer, og koble til eksterne enheter via én 

enkelt kabel med to USB-C-kontakter.

DELL PERFORMANCE-DOKK | 
WD19 DC

Den patenterte 6DoF-sensoren (6-Degrees-of-
Freedom) er spesielt designet for å manipulere 

digitalt innhold eller kameraposisjoner i 
bransjeledende DAK-applikasjoner. Det er bare 
å skyve, dra, vri eller vippe kontrollerhetten for 
3D-tilkoblingen for å panorere, zoome og rotere 

3D-tegningen intuitivt.

TRÅDLØS 3D-TILKOBLING AV 
SPACEMOUSE



Bygget for virksomheter

ADMINISTRER

Dell Client Command Suite og VMware Workspace ONE gir integrerte 
funksjoner som skaper en samlet opplevelse for sluttpunktsadministrasjon for 
IT, slik at de kan administrere fastvare, operativsystem og applikasjoner fra én 
konsoll, samtidig som det også gir sømløse opplevelser for sluttbrukerne.

SØRG FOR 
SIKKERHET

Dell Trusted Devices gir grunnlag for et moderne arbeidsmiljø, med usynlig og 
sømløs beskyttelse for å sikre smartere og raskere opplevelser. Sluttbrukerne 
holder produktiviteten oppe og holder seg trygge med moderne 
sikkerhetsløsninger for Dells klarerte enheter.

Opplev en ny måte å jobbe på med innebygd 
Dell Technologies Unified Workspace Intelligence. 

Innebygd modernisering.
Vi vet at å ha den riktige enheten bare er starten på en god arbeidsdag. Medarbeiderne trenger intelligente, intuitive 
og responsive opplevelser som gjør at de kan jobbe effektivt uten avbrudd. Forskning viser at hver fjerde bruker vil 
stille spørsmål ved jobben og virksomheten de jobber for, hvis de har hatt en negativ erfaring med teknologien.1 Dell 
Technologies Unified Workspace transformerer medarbeidernes erfaringer og sikrer at IT har proaktive, prediktive 

og automatiserte løsninger som sørger for en moderne arbeidsdag, samtidig som den forenkler muligheten til å 
distribuere, sikre, administrere og støtte miljøet.

Med ProDeploy i Unified Workspace kan IT gå bort fra tradisjonelle, 
avanserte og manuelle distribueringer, og i stedet sende enhetene som 
er forhåndskonfigurert med virksomhetsapplikasjoner og -innstillinger 
fra Dell-fabrikken, direkte til sluttbrukerne – og få sluttbrukerne i arbeid 
i løpet én dag.DISTRIBUER

ProSupport løser maskinvareproblemer opptil elleve ganger raskere enn 
konkurrentene. ProSupport for PC-er gir tilgang hele døgnet til lokale 
ProSupport-teknikere som tar kontakt med deg når det oppstår kritiske 
problemer,2 slik at du kan fokusere på det som ligger foran deg, og ikke det som 
nettopp har skjedd. ProSupport Plus hjelper IT med å holde seg i forkant, og 
eliminerer praktisk talt ikke-planlagt nedetid som følge av maskinvareproblemer. 
Du får alle funksjonene til ProSupport, i tillegg til varsler drevet av kunstig 
intelligens (AI) for å forhindre feil og sørge for reparasjoner ved uhell.3

1  Forskningsrapport fra ESG. 2019 Digital Work Survey. Desember 2019
2  Basert på testrapport i Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, april 2018. Testing på oppdrag fra Dell, utført i USA. Faktiske resultater 

vil variere. Fullstendig rapport: http://facts.pt/L52XKM
3  Basert på testrapport fra Principled Technologies, “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime”, april 2019. 

Testing på oppdrag fra Dell, utført i USA. Faktiske resultater vil variere. Fullstendig rapport: http://facts.pt/0xvze8. Maskinvareproblemer som oppdages av SupportAssist, omfatter harddisker, 
SSD-disker, batterier og vifter.

GI STØTTE

http://facts.pt/L52XKM
http://facts.pt/0xvze8


Noen alternativer er bare tilgjengelig i utvalgte områder, ISV-sertifisering gjelder bare for utvalgte konfigurasjoner:
1. Intel Turbo Boost-modus er bare tilgjengelig på Xeon-, Core i7- og Core i5-prosessorer. Integrert Intel HD-grafikk er bare tilgjengelig på utvalgte prosessorer.
2. Det kreves et 64-biters operativsystem for å støtte systemminne på 4 GB eller mer.
3. Systemminnet kan brukes til å støtte grafikk. Dette er avhengig av størrelsen på systemminnet og andre faktorer.
4. Harddiskkapasiteten varierer med forhåndsinnlastet materiale, og vil være lavere.

Hvis problemet dekkes av den begrensede maskinvareservicen (www.dell.com/warranty) og ikke kan løses eksternt, sendes en tekniker og/eller deler til stedet, vanligvis innen én 
arbeidsdag etter fjerndiagnostikk. Tilgjengelighet varierer. Andre vilkår gjelder.

Dell Technologies og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller deres datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for sine respektive eiere. Intel og Intel logoen 
er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

La oss gjøre virkeligheten genial
VERDENSLEDENDE ARBEIDSSTASJONER*.


