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Počítač OptiPlex 360 je navržen s praktickými funkcemi zaměřenými na poskytnutí
základní obchodní hodnoty a jeho návrh bere ohled na rozvíjející se firmy a
organizace, které mají jednodušší infrastrukturu IT. OptiPlex 360 nabízí spolehlivou,
cenově dostupnou produktivitu s procesory Intel® Core™2 Duo, možnostmi
vysokorychlostní paměti a integrovanou podporou videa. Počítač OptiPlex 360 lze
přizpůsobit tak, aby splňoval vaše obchodní potřeby, a jako takový nabízí technologii,
která nabízí základní správu, zabezpečení a energetické úspory. To vše je podpořeno
nabídkou inteligentní podpory zaměřené na stolní počítače, která vašim odborníkům
v oblasti informační technologie poskytuje nástroje potřebné po celou životnost
technologie, od jejího pořízení až po vyřazení z inventáře. Základní obchodní
hodnota počítače OptiPlex 360 je jen jedním z důvodů, proč je Dell přední společností
v oblasti stolních počítačů pro podniky – a proč je OptiPlex nejjednodušší volbou,
kterou dnes učiníte.
OptiPlex znamená byznys.

Počítač OptiPlex 360 zajistí základní výkonnost, která pomůže zajistit další fungování vaší
firmy:
• Výjimečná hodnota pro spolehlivé používání počítače obchodní třídy. Vybaven
procesory Intel Core 2 Duo,
Pentium® Dual Core a Celeron®
• Plánování podpory, jejíž životnost je až 12 měsíců, stabilní obrazy, řízené přechody mezi systémy a program
Dell ImageWatch™ poskytují včasné upozornění na nadcházející změny v technologii
• Přizpůsobitelné globální služby a podpora prostřednictvím možností služby podpory Dell ProSupport
• Vzdálený správce, software Dell Client Manager, umožňuje snadnou správu systému
OptiPlex získáte snadno

Počítač OptiPlex 360 je navržen a vytvořen tak, aby byl flexibilní i snadno škálovatelný, a plnil tak vaše měnící se potřeby:
• Správná volba pro základní produktivitu uživatele s možností dvou uspořádání
• Beznástrojový návrh, který šetří čas, a použití diod LED exkluzivního systému společnosti Del pro řešení potíží –
DirectDetect™ – vedou ke snížení nákladů na údržbu a servis
• Do procesu správy informačních technologií přidejte předvídatelnost a minimálně šedesátidenní lhůtu pro
přechody mezi produkty
• Podporuje správce klientů Dell, vzdálený inventář, diagnostiku a správu hardwaru systému
Zabezpečení OptiPlex

Počítač OptiPlex poskytuje nabídku základního zabezpečení, kterým pomáhá chránit vaše důležitá data:
• Hesla do systému a systému BIOS pomáhají zamezit neoprávněnému přístupu
• Smyčkový zámek šasi poskytuje fyzickou ochranu systému
• Předvídavé služby Dell ProSupport snižují riziko a chrání citlivá data prostřednictvím služeb Hard Drive Data Recovery
(Obnovení dat na pevném disku) a Certified Data Destruction (Certifikované zničení dat)
Ekologický OptiPlex

Společnost Dell se zavázala, že se stane nejekologičtější společností v oblasti výroby počítačů na planetě. Počítač
OptiPlex 360 nabízí efektivní možnosti spotřeby energie, takže můžete:
• Dosáhnout vynikajícího výkonu s nižší spotřebou energie prostřednictvím programu řízení spotřeby Energy
Smart společnosti Dell
• Snížit spotřebu energie – a tím také náklady – pomocí napájení Dell, jehož účinnost je až 88 % (bude
k dispozici u vybraných modelů po 17.11.2008)
• Zdarma recyklovat své současné stolní počítače v případě nákupu nového počítače Dell OptiPlex

Optiplex 360 – technické údaje

Procesory

E7000 series Intel® Core 2 Duo 3M, 1066 FSB
E2000 series Intel® Pentium Dual Core 1M, 800 FSB
E1000 series Intel® Celeron Dual Core 512K, 800 FSB
400 series Intel® Celeron 512K, 800 FSB

Čipová sada

Čipová sada Intel® G31 (ICH7) Express

Operační systém

Microsoft® Windows Vista® Business (32bitový); Microsoft® Windows Vista® Home Basic (32bitový); Microsoft® Windows® XP ProSP3
prostřednictvím systému Vista Business s právem přejít na starší verzi, Novel SLED (pouze v Číně)

Paměť

Až 2 sloty DIMM; dvoukanálová paměť Non-ECC 800 MHz DDR2 SDRAM, která podporuje 512 MB až 4 GB

Sítě

Integrovaná síť Broadcom® (BCM5784M) 10/100/1000
Volitelná síťová karta 10/100/1000*Ethernet se vzdáleným probuzením a podporou PXE

Video1

Integrovaný akcelerátor Intel® Graphics Media 3100; 256 MB ATI Radeon™ HD 2400 PRO s výstupem DVI a TV; 256 MB ATI Radeon HD
3450 Graphics duální výstup DVI nebo VGA a TV

Interní port

Dva sériové porty ATA (sedmikolíkové) na pevných discích DT a tři sériové porty ATA (sedmikolíkové) na pevných discích MT

Pevné disky

80 GB, 160 GB, 7200 ot./min., SATA II, 3,0 GB/s; druhý pevný disk je dostupný pro minivěž

Rozměry (Š x V x H)
Počet pozic  

Šasi

MINIVĚŽ
16,10” x 7,36” x 17,52”  
40,8 cm x 18,6 cm x 44,5 cm  

STOLNÍ POČÍTAČ
15,65” x 4,59” x 14,25”  
39,7 cm x 11,6 cm x 36,1 cm  

2 interní 3,5”  
1 externí 3,5”  
2 externí 5,25”  

1 interní 3,5”  
1 externí 3,5”  
1 externí 5,25”

Rozšiřující sloty  

1 grafická karta PCIe x16 plné výšky
2 grafické karty PCI plné výšky
		
Možnosti napájení

standardní napájení 255 W,
napájení jehož účinnost  
je až 88% 255 W

(dostupné po 17.11.2008)

Periferní zařízení

1 nízkoprofilová grafická karta PCIe x16  
2 nízkoprofilové grafické karty PCI  

(Volitelný expandér přemění
rozhraní PCIe x16 a PCI na sloty plné výšky)

standardní napájení 235 W,
napájení jehož účinnost
je až 88% 255 W

(dostupné po 17.11.2008)

Monitory
Plochý analogový monitor: 17" plochý monitor Dell E178FP; 19" plochý monitor Dell E198FP
Analogový širokoúhlý plochý monitor: 16" širokoúhlý plochý monitor Dell E1609W; 17" širokoúhlý plochý monitor Dell E1709W (dostupné po
17.11.2008); 19" širokoúhlý plochý monitor Dell E1909W; 20" širokoúhlý plochý monitor Dell E2009W; 22" širokoúhlý plochý monitor Dell E2209W; 17"
širokoúhlý plochý monitor Dell E178WFP; 19" širokoúhlý plochý monitor; Dell E198WFP; 20" širokoúhlý plochý monitor Dell E207WFP; 22” širokoúhlý
plochý monitor Dell E228WFP
Digitální plochý monitor UltraSharp, nastavitelný stojan, VGA/DVI: 17" plochý monitor Dell UltraSharp™ 1708FP; 19" plochý monitor
Dell UltraSharp™ 1908FP
Digitální širokoúhlý plochý monitor UltraSharp, nastavitelný stojan, VGA/DVI: 19" širokoúhlý plochý monitor Dell UltraSharp™ 1908FPW
Klávesnice: klávesnice USB Dell, tichá klávesnice Dell (dostupné po 17.11.2008)
Myš: Optická myš Dell se dvěma tlačítky a posunovacím kolečkem, USB
Reproduktory: Interní reproduktor Dell Business, zvukové panely Dell AX210 2.0 Speakers, AX510 a AX510PA dostupné u vybraných
plochých monitorů

Úložiště

Volitelná výměnná úložiště médií: jednotky DVD-ROM, CDRW/DVD-ROM, DVD+/-RW, disketová jednotka

Zabezpečení

Podpora smyčkového zámku šasi (s možností kabelových zámků), heslo pro nastavení či systém BIOS, zabezpečení vstupně-výstupního rozhraní

Správa systémů

Dell Client Manager Standard: bezplatná konzola správy systémů; umožňuje nasadit, spravovat a odstraňovat potíže klientských systémů
Dell napříč celou organizací. Volitelné upgrady softwaru Dell Client Manager Plus nebo Management Suite pro klienty Dell jsou možné.

Normy na ochranu
životního prostředí,
ergonomické a zákonné
normy

Normy na ochranu životního prostředí (ekoštítky): CECP, energetická politika Japonska, CES, japonský program Green PC, FEMP, jihokorejský
ekoštítek, směrnice RoHS v EU, směrnice RoHS v Číně. Energy Star 4.0, TCO a EPEAT Gold
Další možnosti ochrany životního prostředí: nastavení programu Energy Smart společnosti Dell, náhrada za vyprodukovaný uhlík, recyklace
systému (služba obnovení majetku)

Záruka2

Jednoletý servis NBD na pracovišti (Next Business Day) po provedení vzdálené diagnostiky; tříletá omezená záruka na hardware a tříletý
servis NBD na pracovišti (Next Business Day) po provedení vzdálené diagnostiky.

informace o zjednodušení práce se stolními počítači na
webu dell.com/OptiPlex
1. Grafika: Významná část systémové paměti může být využita pro podporu grafiky v závislosti na velikosti systémové paměti a dalších faktorech.
2. Dostupnost se liší. Podléhá dalším podmínkám. Vzdálená diagnostika je určení důvodu problému technikem online nebo prostřednictvím telefonu. Může zahrnovat přístup
zákazníka k vnitřním částem systému a několik relací či delší relace. Jestliže se problém týká omezené záruky na hardware [Dell.com/warranty] a není vyřešen vzdáleným způsobem,
bude odeslán technik nebo součást obvykle do 1 pracovního dne po dokončení vzdálené diagnostiky. Chcete-li kopii omezené záruky na hardware, napište na adresu Dell USA LP,
Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA nebo navštivte webovou stránku www.dell.com/warranty
Intel a Intel Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech a jiných zemích. Microsoft, MS, Windows a Windows
Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

