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Počítače OptiPlex 760 jsou ideálním řešením pro společnosti a velké organizace, které
vyžadují běžné stolní počítače s osvědčenou technologií pro univerzální použití. Flexibilní
počítač OptiPlex 760 poskytuje spolehlivé řešení stolního počítače pro jedinečné požadavky
vaší společnosti – od zvýšené uživatelské flexibility, přes možnost provozu bez disků ve
flexibilním výpočetním prostředí, až po lepší možnosti správy, vyšší úroveň zabezpečení a
energetickou úspornost. Model OptiPlex 760, vybavený možnostmi pro produktivitu, které můžete
přizpůsobit svým uživatelským potřebám – od vysokorychlostních procesorů Intel®, přes velkorysé
možnosti paměti, až po integrovanou podporu dvou grafických displejů – je ideálním řešením
střední kategorie. Data jsou chráněna nejvyspělejšími možnostmi zabezpečení hardwaru a
softwaru podle vaší volby. Systémy OptiPlex jsou podporovány řadou nástrojů a služeb pro správu,
které uvolňují drahocenný čas pracovníků podpory IT. Vybavení počítače OptiPlex 760 praktickými
funkcemi 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 business

Počítač OptiPlex 760, jednoduše přizpůsobitelný pomocí osvědčených funkcí, vytvořených pro rozvoj firemního podnikání:
• Podpora plánovaná v dlouhodobém rozsahu – životnost až 15 měsíců, stabilní diskové obrazy, konfigurace dostupné po
celém světě, řízené přechody a podpora starších portů a slotů.
• Vybavení procesory Intel® Core™2 Duo pro dosažení vynikající produktivity.
• Nástroj Dell Client Manager umožňuje centralizované vzdálené řízení a automatizaci běžných úkonů údržby systémů,
zdarma po celou dobu životnosti.
• Čtyři velikosti rozšiřitelného šasi poskytují ten správný výběr pro každého uživatele.
Zabezpečení OptiPlex

Nabídka široké škály možností zabezpečení počítačů OptiPlex vám dává svobodu volit vlastní úroveň zabezpečení:
• Časnější rozpoznání hrozeb s podporou nástroje Dell Client Manager pro technologii zabezpečení iAMT.
• Ochrana důležitých dat pomocí řady možností zabezpečení podnikové třídy včetně biometrické čtečky otisků prstů nebo
klávesnice se slotem pro čipovou kartu.
• Rychlá a účinná kontrola funkcí zabezpečení pomocí nástroje Dell ControlPoint™.
Bezproblémové vlastnictví počítačů OptiPlex

Počítače OptiPlex jsou stabilní, spolehlivé a doplněné o nabídku řady globálních vysoce přizpůsobitelných služeb a podpory,
které vám budou pomáhat po celou dobu životnosti počítače. Počítače OptiPlex 760 poskytují snadné vlastnictví pro uživatele i
odborníky v oblasti informační technologie a nabízejí:
• lepší zpracování více úloh současně prostřednictvím integrované podpory dvou grafických displejů,
• beznástrojové provedení, které šetří čas, a použití diod LED exkluzivního systému společnosti Dell pro řešení
potíží – DirectDetect, které vedou ke snížení nákladů na údržbu a servis,
• nástroj Dell Client Manager s podporou technologie iAMT, která umožňuje vzdálenou správu inventáře, diagnostiku a
sledování systémů.
Ekologický OptiPlex.

Počítač OptiPlex 760 využívá energeticky úsporné technologie, které umožňují snížit dopad na  životní prostředí i účet vaší
společnosti za elektřinu:
• pomáhá snižovat spotřebu energie – a náklady – pomocí napájecích zdrojů Dell, jejichž  účinnost je 88 %,
• pomáhá minimalizovat využití elektrické energie pomocí technologie řízení spotřeby Dell  Energy Smart,
• pomáhá propagovat citlivý přístup k životnímu prostředí, protože počítač OptiPlex 760 je držitelem certifikátu
EPEAT-Gold.

OptiPlex™ 760 – technické údaje
Procesory

Intel® Core™2 Duo řady E8000, 6 MB, 1333 FSB
Intel® Core™2 Duo řady E7000, 3 MB, 1066 FSB
Intel® Pentium® Dual Core řady E2000, 1 MB, 800 FSB

Čipová sada

Intel® Q43 Express Chipset w/ICH10D

Operační
systém

Microsoft® Windows Vista® Business (32bitový a 64bitový), Microsoft Windows® XP Professional prostřednictvím práva na přechod na nižší verzi,
Microsoft Windows Vista Home Basic (32bitový), Novell® SLED (pouze v Číně)

Video

Integrovaný Intel® Graphics Media Accelerator 4500, karta adaptéru DVI, ATI® RADEON® HD 3450 (duální výstup DVI nebo VGA prostřednictvím kabelových adaptérů plus
výstup S-video), 256 MB, duální výstup portu DisplayPort ATI RADEON HD 3470, 256 MB (podpora duálního výstupu VGA a DVI prostřednictvím kabelových adaptérů)

Paměť

Až čtyři sloty DIMM (2 v šasi USFF); dvoukanálová paměť Non-ECC 800 MHz DDR2 SDRAM s podporou 1 GB až 8 GB (až 4 GB v uspořádání USFF)

Sítě

Integrovaný 10/100/1000 Ethernet (Intel® WG82567LM LOM), volitelná karta 802,11 Draft N Wi-Fi® bezdrátový PCIe

Standardní vstupněvýstupní porty

8 portů USB 2.0, 4 vpředu, 6 vzadu (+ 2 interní pozice flex) MT; 8 portů USB 2.0, 2 vpředu, 6 vzadu (+ 2 interní pozice flex) DT a SFF; 2 přední, 5 zadních USFF; 1 RJ-45,
2 PS2, 1 VGA, 1 port displeje, 1 sériový port, 1 ESATA, 2 linkové vstupy (stereo/mikrofon), 2 linkové výstupy (sluchátka/reproduktor)

Pevné disky

80 GB, 160 GB, 250 GB a 320 GB 7200 RPM SATA II, 3,0 GB/s; 80 GB a 160 GB 10 000 RPM SATA II 3,0 GB/s; druhý pevný disk je v minivěži; možnost řešení bez pevného
disku pro flexibilní výpočetní prostředí
MINI TOWER

STOLNÍ POČÍTAČ

USPOŘÁDÁNÍ SMALL FORM
FACTOR

USPOŘÁDÁNÍ
ULTRA SMALL FORM FACTOR

Rozměry
(v x š x h)

16,3" x 7,3" x 17,3"
41,4 cm x 18,5 cm x 43,9 cm

15,7" x 4,5" x 13,9"
39,9 cm x 11,4 cm x 35,3 cm

12,4" x 3,65" x 13,4"
31,4 cm x 9,26 cm x 34 cm

10,3" x 3,5" x 9,9"
26,4 cm x 8,9 cm x 25,3 cm

Hmotnost

25,8 lbs.

18,2 lbs.

15 lbs.

10 lbs.

Počet pozic

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

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

1 interní 3,5”
1 externí 3,5” (slimline)
1 externí 5,25" (slimline)

1 interní pevný disk
1 externí vyměnitelný
disk pro optickou jednotku

Rozšiřující sloty

1 PCIe x16 plné výšky
1 PCIe x1 plné výšky
2 PCI plné výšky

1 PCIe x16 s nízkým profilem
2 PCI s nízkým profilem

1 PCIe x16 s nízkým profilem
1 PCI s nízkým profilem

ŽÁDNÉ

Standardní napájení 255 W, napájecí
zdroj 255 W s účinností 88 %,
vyhovuje normě ENERGY STAR 4.0,
aktivní PFC

Standardní napájení 235 W,
napájecí zdroj 235 W s účinností
88 %, vyhovuje normě
ENERGY STAR 4.0, aktivní PFC

Externí jednotka napájecího
zdroje 220 W, vyhovuje normě
ENERGY STAR 4.0

Šasi

Napájení

Periferní zařízení

Intel® Celeron® Dual Core řady E1000, 512 Kb, 800 FSB
Intel® Celeron® řady 400, 512 Kb, 800 FSB

Standardní napájení 305 W, napájecí
zdroj 255 W s účinností 88 %,
vyhovuje normě ENERGY STAR 4.0,
aktivní PFC

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

Monitory
Analogový plochý monitor: Dell 17” E178FP plochý monitor; Dell 19” E198FP plochý monitor
Analogový širokoúhlý plochý monitor: Dell 16” 1609W; Dell 17” E178WFP širokoúhlý plochý monitor; Dell 19” E198WFP širokoúhlý plochý monitor; Dell 20” E207WFP
širokoúhlý plochý monitor; Dell 22” E228WFP širokoúhlý plochý monitor; Dell 24” E248WFP širokoúhlý plochý monitor
Digitální plochý monitor Dell UltraSharp™, nastavitelný stojan, VGA/DVI: Dell UltraSharp 17” 1708FP plochý monitor; Dell UltraSharp 19” 1908FP plochý monitor
Digitální širokoúhlý plochý monitor Dell UltraSharp, nastavitelný stojan, VGA/DVI: Dell UltraSharp 17” 1708FPW širokoúhlý; Dell UltraSharp 19” 1908FPW širokoúhlý ;
Dell UltraSharp 20” 2009FPW širokoúhlý ; Dell UltraSharp 22” 2209FPW širokoúhlý ; Dell UltraSharp 24” 2408FPW širokoúhlý ; Dell UltraSharp 27” 2709FPW širokoúhlý
Možnosti All-in-One: Volitelná montážní konzola standardního 17” monitoru Dell nebo širokoúhlého monitoru 19” pro uspořádání Ultra Small
Klávesnice: základní klávesnice Dell USB, tichá klávesnice Dell USB; rozšířená multimediální klávesnice Dell USB, klávesnice USB s čtečkou čipových karet, klávesnice a
myš Bluetooth®
Myš: optická dvoutlačítková Dell USB, pětitlačítková Dell USB Premium, Dell USB Laser
Reproduktory: Interní reproduktor Dell Business, reproduktory Dell AX210 2.0, zvukové panely AX510 a AX510PA dostupné u vybraných plochých monitorů

Zabezpečení

Čip TMP (Trusted Platform Module) 1.2, Dell ControlPoint, podpora smyčkového zámku šasi (s možností zámků kabelu), přepínač neoprávněného vniknutí do šasi,
heslo pro nastavení či systém BIOS, zabezpečení vstupně-výstupního rozhraní, čtečky čipových karet a biometriky, technologie Intel® Trusted Execution

Správa systémů

Standardní správa Intel® (iAMT Basic 5.0)/technologie DASH 1.0, ASF 2.0 (správa starších systémů), bez správy (správa zakázána)

Normy na ochranu
životního prostředí,
ergonomické a
zákonné normy

Normy na ochranu životního prostředí (ekoštítky): CECP, ENERGY STAR 4.0 TCO 05, WEEE, EPEAT GOLD, energetický zákon Japonska, CES, japonský program
Ekologický PC, FEMP, jihokorejský ekoštítek, směrnice RoHS v EU, směrnice RoHS v Číně
Další možnosti ochrany životního prostředí: nastavení programu Energy Smart společnosti Dell; náhrada za vyprodukovaný uhlík, recyklace systému (služba obnovení
majetku); uspořádání Ultra Small má méně halogenů

Záruka•

Omezená záruka na hardware*; tříletá podpora Dell ProSupport™ pro IT a tříletá servisní služba Next Business Day Onsite po vzdálené diagnostice* (standardní),
čtyřletá a pětiletá (volitelná)

informace o zjednodušení práce se stolními počítači na
webu dell.com/OptiPlex
*Důležité informace: 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 a nepodaří se ho vyřešit vzdálenou podporou, bude obvykle do 1
pracovního dne po dokončení vzdálené diagnostiky odeslán technik nebo součástka. Dostupnost se liší. Podléhá dalším podmínkám. 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, Pentium, Centrino 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.

