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POTENCIALIZE SEU SUCESSO
Processadores Intel® de 9a geração com suporte para até o Core™ 

i5 potencializam seu dia de trabalho como nunca.
O Dell Endpoint Security mantém seu trabalho seguro, aprimorado com 

tampas de cabos com trava e um interruptor de invasão para chassi.

SOLUÇÃO SEGURA

O design compacto e sem a necessidade de ferramentas com 
opções versáteis de montagem permite capacidade de serviço 

simples e um ambiente de trabalho organizado.

DESIGN EFICIENTE
Crie uma configuração de vários monitores para aumentar 

a produtividade e a precisão das tarefas usando o suporte para  
até três monitores, inclusive umqa porta DisplayPort, uma porta 

HDMI e uma terceira porta opcional.

CONEXÕES PRÁTICAS

Desktops empresariais com desempenho  
e capacidade de gerenciamento essenciais  

em designs economizam o espaço

OPTIPLEX 3070 EM TORRE, FORMATO PEQUENO E MICRO



Acessórios recomendados
OPTIPLEX 3070 EM TORRE, FORMATO PEQUENO E MICRO

TECLADO E MOUSE SEM FIO  
DA DELL – KM636

Com design compacto e teclas chiclete, 
esta solução de desktop essencial 

oferece a praticidade do desempenho 
sem fio e organizado.

SOLUÇÕES SOB MEDIDA

MONITOR  
DELL 24 - P2419H

Borda ultrafina de 23,8" otimizada 
para a produtividade com dois 

monitores. O recurso Easy Arrange 
permite a eficiência multitarefa, 

e sua pequena base libera o valioso 
espaço de trabalho.

MOUSE COM CABO DA DELL  
E LEITOR DE IMPRESSÃO 

DIGITAL – MS819

O mouse com cabo e leitor de 
impressão digital oferece log-in seguro 

e conveniente e acesso on-line sem 
senhas.

PROTEÇÕES PARA CABOS DO OPTIPLEX

A proteção para cabos personalizada e termicamente 
testada oferece uma opção atraente e fácil de instalar 

para você organizar os cabos e proteger as portas.

FILTROS DE POEIRA DO OPTIPLEX

Os filtros de poeira personalizados protegem 
os componentes internos  em ambientes 

de fábrica, armazéns ou varejo.

HEADSET DELL PROFESSIONAL 
STEREO - UC350

Comunique-se claramente com um headset 
otimizado para proporcionar qualidade de 
som como se o interlocutor estivesse na 
mesma sala; certificado para Microsoft 

Skype for Business.

MONITOR DELL  

ULTRASHARP 24 – U2419H

Veja detalhes e cores reais 
neste monitor UltraSharp com 
InfinityEdge praticamente sem 
bordas, tudo em um elegante 

design que ocupa pouco espaço.

MONTAGEM VESA DUPLA DO 
OPTIPLEX MICRO

Monte seu sistema entre dois dispositivos 
compatíveis VESA. Inclui uma caixa  

para armazenar com segurança 
o adaptador de energia do sistema.

COMPARTIMENTO PARA DVD+/-RW DO 
OPTIPLEX MICRO

Monte o sistema na parede ou sob uma superfície 
com acesso total à unidade óptica. Inclui uma caixa 

para armazenar com segurança o adaptador de 
energia do sistema.

MONTAGEM VESA PARA OPTIPLEX 
MICRO

Monte seu sistema em uma parede ou embaixo 
de uma mesaInclui uma caixa de adaptador  

para alojar com segurança o adaptador 
de energia do sistema.

SUPORTES E MONTAGENS PERSONALIZADOS

SUPORTE ALL IN ONE PARA  
OPTIPLEX  DE FORMATO PEQUENO

A solução com montagem que ocupa pouco 
espaço oferece cabos integrados Ethernet 

e de energia do monitor, bem como funções 
de ajuste de altura, inclinação e rotação 

na vertical e na horizontal.

SUPORTE ALL IN ONE  
PARA OPTIPLEX MICRO

A solução com montagem que ocupa pouco espaçose 
adapta ao seu ambiente com gerenciamento de cabos 

e funções de ajuste da altura do monitor, além  
de inclinação e rotação.

MONTAGEM DO OPTIPLEX ALL IN  
ONE MICRO PARA MONITORES  

DA SÉRIE E DA DELL

Esta montagem permite que o micro 
tenha montagem VESA em determinados 

monitores Dell Série E.



Desenvolvido para os negócios

GERENCIAR

Nós integramos nossa solução de gerenciamento de hardware Dell Client 
Command Suite ao VMware Workspace One, o que permite aproveitar  
o UEM (Unified Endpoint Management, gerenciamento unificado de 
endpoints) e gerenciar o firmware, o sistema operacional e os aplicativos de 
todos os dispositivos a partir do console do Workspace One. O UEM simplifica 
o gerenciamento do ambiente completo, poupando o tempo da TI, que não 
precisa mais trabalhar usando consoles separados para PCs e telefones. 

PROTEGER

O Dell Endpoint Security for the Unified Workspace ajuda a gerenciar os 
crescentes riscos cibernéticos e, ao mesmo tempo, adotar a transformação 
do grupo de trabalho. Com o Dell SafeGuard and Response com tecnologia 
Secureworks, você obtém percepções acionáveis para prevenir, detectar 
e responder com rapidez e eficiência a ataques cibernéticos e manter 
a integridade de seu ambiente.

Dell Technologies Unified Workspace
O Dell Technologies Unified Workspace é a solução mais abrangente para implementar, proteger, gerenciar e dar 
suporte a praticamente todos os dispositivos na nuvem. Projetamos essa revolucionária solução com inteligência 

e automatização para oferecer visibilidade de todo o ambiente de endpoints. Ajudamos a economizar tempo, 
aprimorar a experiência do usuário, otimizar os recursos e fortalecer a segurança.

O ProDeploy in the Unified Workspace, nossa moderna solução de 
implementação, permite revolucionar a execução das implementações. 
Dedicando apenas uma hora à configuração, a TI pode então transferir 
a implementação para a Dell, que enviará os sistemas pré-configurados 
diretamente aos usuários finais — onde quer que eles estejam.IMPLEMENTAR

O ProSupport Plus continua a ser o único suporte proativo e preditivo do 
mercado. Quando comparado aos principais concorrentes, o ProSupport Plus 
com SupportAssist reduz o tempo de resolução de um disco rígido com falha 
em até 11 vezes*

*Com base em um relatório de teste da Principled Technologies, "Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures", de abril de 2018. Teste 
encomendado pela Dell e realizado nos Estados Unidos. Os resultados reais podem variar. Relatório completo: http://facts.pt/L52XKM

DAR SUPORTE

http://facts.pt/L52XKM


Recursos e especificações técnicas
OPTIPLEX 3070 EM TORRE, FORMATO PEQUENO E MICRO

Recurso Especificações técnicas do OptiPlex 3070

Processadores1 Intel® Celeron G4930 (2 núcleos/2 MB/2T/3.2 GHz/65 W); compatível com Windows 10/Linux
Intel® Pentium G5420 (2 núcleos/4 MB/4 T/3,8 GHz/65 W) com suporte a Windows 10/Linux
Intel® Pentium G5600 (2 núcleos/4 MB/4 T/3,9 GHz/65 W) com suporte a Windows 10/Linux
Intel® Core™ i3-9100 (quad-core/6 MB/4T/3,6 GHz a 4.2 GHz/65 W); compatível com Windows 10/Linux
Intel® Core™ i3-9300 (quad-core/8MB/4T/3,7GHz a 4.3GHz/65 W); compatível com Windows 10/Linux
Intel® Core™ i5-9400 (6 núcleos/9 MB/6T/2,9 GHz a 4,1 GHz/65 W); compatível com Windows 10/Linux
Intel® Core™ i5-9500 (6 núcleos/9 MB/6T/3,0GHz a 4,4GHz/65 W); compatível com Windows 10/Linux
Intel® Core™ i7-9700 (8 núcleos/12MB/8T/3,0GHz a 4,8GHz/65 W); compatível com Windows 10/Linux
Intel® Celeron G4930T (2 núcleos/2MB/2T/3,0GHz/35 W) com suporte a Windows 10/Linux
Intel® Pentium G5420T (2 núcleos/4 MB/4T/3,2 GHz/35 W) com suporte a Windows 10/Linux
Intel® Pentium G5600T (2 núcleos/4 MB/4T/3,3GHz/35 W) com suporte a Windows 10/Linux
Intel® Core™ i3-9100T (quad core/6 MB/4T/3,1 GHz a 3,7 GHz/35 W); compatível com Windows 10/Linux (somente para micro)
Intel® Core™ i3-9300T (quad core/8MB/4T/3,2GHz a 3,8GHz/35 W); compatível com Windows 10/Linux (somente para micro)
Intel® Core™ i5-9400T (6 núcleos/9 MB/6T/1,8 GHz a 3,4 GHz/35 W); compatível com Windows 10/Linux (somente para micro)
Intel® Core™ i5-9500T (6 núcleos/9 MB/6T/2,2 GHz a 3,7 GHz/35 W); compatível com Windows 10/Linux (somente para micro)
Intel® Core™ i7-9700T (8 núcleos/12 MB/8T/2,0 GHz a 4,3 GHz/35 W); compatível com Windows 10/Linux (somente para micro)

Chipset Chipset Intel® H370

Opções de 
sistema operacional1

Microsoft® Windows 10 Home (64 bits)
Microsoft® Windows 10 Pro (64 bits)
Microsoft® Windows 10 China
Ubuntu® 18.04 LTS (64 bits)
Neokylin® v6.0 (somente China)

Opções de placas 
gráficas2,14

UHD Graphics 630/630 integrada
AMD Radeon™ R5 430, 2 GB
AMD Radeon™ RX 550, 4 GB
NVIDIA GeForce® GT 730, 2 GB
*Observe que placas de vídeo dedicadas não estão disponíveis para microcomputadores

Memória2,3 Memória DDR4 de 4 GB (1 de 4 GB) e 2.666 MHz
Memória DDR4 de 8 GB (2 de 4 GB) e 2.666 MHz
Memória DDR4 de 8 GB (1 de 8 GB) e 2.666 MHz
Memória DDR4 de 16 GB (2 de 8 GB) e 2.666 MHz
Memória DDR4 de 16 GB (1 de 16 GB) e 2.666 MHz
Memória DDR4 de 32 GB (2 de 16 GB) e 2.666 MHz
O desempenho da memória nos processadores Intel Celeron™, Pentium™ e Core i3 será de 2.400 MHz

Rede1,4 Realtek RTL8111HSD-CG LAN Ethernet 10/100/1000 integrada
Qualcomm® QCA9377 Dual Band 1x1 802.11ac Wireless com MU-MIMO + Bluetooth 4.1 
Qualcomm® QCA61x4A Dual Band 2x2 802.11ac Wireless com MU-MIMO + Bluetooth 4.2
Intel® Wireless-AC 9560, Dual Band 2x2 802.11ac Wi-Fi com MU-MIMO + Bluetooth 5
Intel® Wireless-AX 200, Dual Band 2x2 802.11ax Wi-Fi com MU-MIMO + Bluetooth 5

Portas de E/S16 USB externo de torre/SFF 8: 4 portas 3.1 Gen 1 (2 na parte frontal/2 na parte traseira) e 4 portas 2.0 (2 na parte frontal/2 
na parte traseira – 2 com SmartPower) 
Micro: 6 portas USB externas: 4 portas 3.1 Gen 1 (2 na parte frontal/2 na parte traseira) e 2 portas 2.0 (2 na parte frontal – 1 
com SmartPower)
1 DP
1 HDMI
1 RJ-45
1 3a porta de vídeo opcional (VGA/DP/HDMI 2.0b) 
1 tomada de áudio universal
1 porta serial opcional
1 saída

Opções de mídia removível DVD-ROM 8x opcional com ODD de 9,5 mm (somente torre/SFF)
DVD+/-RW 8x opcional com ODD de 9,5 mm (somente torre/SFF)
Leitor de cartão de mídia SD opcional
*Unidade óptica no microcomputador disponível via compartimento DVD+/-RW

Opções de 
armazenamento4,15

Disco rígido SATA de 2,5 polegadas, 500 GB e 5.400 RPM 
Unidade de disco rígido SATA de 2,5", 500 GB e 7.200 RPM 
Disco rígido FIPS de 2,5 Polegadas, 500 GB, 7.200 RPM e autocriptografia Opal 2.0 
Unidade de disco rígido SATA de 2,5", 1TB e 7.200 RPM 
Disco rígido SATA de 2,5 polegadas, 2TB e 5.400 RPM 
Disco rígido SATA de 3,5 polegadas, 500 GB e 7.200 RPM 
Disco rígido SATA de 3,5 polegadas, 1TB e 7.200 RPM 
Disco rígido SATA de 3,5 polegadas, 2TB e 7.200 RPM
SSD SATA classe 20 de 2,5 pol. e 256 GB



Recursos e especificações técnicas
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Recurso Especificações técnicas do OptiPlex 3070

Opções de 
armazenamento4,15

SSD SATA classe 20 de 2,5 pol. e 512GB
SSD SATA classe 20 de 2,5 pol. e 1TB 
SSD PCIe NVMe M.2 classe 35 de 128 GB 
SSD PCIe NVMe M.2 classe 40 de 256GB 
SSD PCIe NVMe M.2 classe 35 de 256GB 
SSD PCIe NVMe M.2 classe 40 de 512GB 
SSD PCIe NVMe M.2 classe 35 de 512GB
SSD PCIe NVMe M.2 classe 40 de 1TB

Memória Intel® OptaneTM Memória M.2 Intel® Optane™ de 16 GB

Chassi Formato Torre Formato pequeno (SFF) Micro

Dimensões (A x L x P) 
(cm/pol.)

13,8" x 6,1" x 10,8" 
(35 x 15,4 x 27,4)

11,4" x 3,7" x 11,5" 
(29,0 x 9,26 x 29,2)

7,2" x 1,4" x 7,0" 
(18,2 x 3,6 x 17,8)

Peso mínimo kg (lb) 7,93 (17,49) 5,26 (11,57) 1,18 (2,6)

Número de 
compartimentos (máx.)

1 HDD interno de 3,5" 
2 HDD interno de 2,5"

1 ODD fina interna

1 HDD de 3,5” ou 1 de 2,5”
1 HDD interno de 2,5"

1 ODD fina interna

Slots de expansão 1 PCIe x16 de altura 
completa 

3 PCIe x1 de altura completa

1 PCIe x16 de meia altura
1 PCIe x1 de meia altura

1 M.2 para armazenamento 
(22 x 80 mm ou 22 x 

30 mm)

1 M.2 para conexões sem fio 
(22 x 30 mm)

1 M.2 para armazenamento 
(22 x 80 mm ou 22 x 

30 mm)

1 M.2 para armazenamento 
(22 x 80 mm ou 22 x 

30 mm)

1 M.2 para conexões sem fio 
(22 x 30 mm)

1 M.2 para conexões sem fio 
(22 x 30 mm)

Unidade de fonte 
de alimentação1,6 PSU padrão de 260 W PSU padrão de 200W

PSU externa de 65 W
(para CPU de 35 W)

PSU de 260 W típica com 
até 85% de eficiência 

(80 PLUS Bronze), 
conformidade com ENERGY 

STAR, PFC ativo

PSU de 200W típica com 
até 85% de eficiência 

(80 PLUS Bronze), 
conformidade com ENERGY 

STAR, PFC ativo

Acessórios recomendados Monitores: qualificados com monitores Dell UltraSharp, Professional e Série E selecionados
Opções de montagem para micro: Suporte vertical para micro, montagem VESA para micro, montagem VESA dupla para 
micro, suporte all in one para micro, montagem all in one para micro e monitores Série E, compartimento DVD+/-RW para 
micro. Opção de montagem de formato pequeno: Suporte para all in one de formato pequeno  
Teclados: teclado com fio Dell com funcionalidades multimídia, teclado com Smart Card Dell, teclado sem fio
Mouse: mouse com cabo da Dell, mouse sem fio da Dell, mouse a laser da Dell, mouse com cabo e leitor de impressão 
digital da Dell
Headsets para áudio: headsets estéreos Dell Pro 
Caixas de som: alto-falante interno Dell Business, sistemas de alto-falantes estéreos Dell disponíveis, barra de som da Dell 
para determinadas telas planas. Sistema de alto-falantes wireless Dell disponível.

Segurança de software SafeGuard and Response (com tecnologia SecureWorks), Antivírus de última geração (NGAV), Resposta e detecção 
de endpoint (EDR), Resposta e detecção de endpoint gerenciada (EDR gerenciado), Incident Management Retainer, 
SafeData: inclui Dell Data Guardian, Dell Encryption, Serviços de segurança de endpoint da Dell

Segurança de hardware SafeBIOS: inclui verificação do BIOS fora do host da Dell, resiliência do BIOS, recuperação do BIOS e controles adicionais 
do BIOS; Proteção de credenciais SafeID; Trusted Platform Module (TPM) 2.07, unidades de armazenamento com 
criptografia automática (Opal, FIPS), Opções de segurança física: Suporte para slot de segurança do chassi, interruptor 
de invasão para chassi, tampas para cabos com trava, teclado com Smart Card

Opções de gerenciamento 
de sistemas8

Dell Client Command Suite para gerenciamento de sistemas de banda interna

Padrões ambientais, 
ergonômicos e 
regulamentares9

Conformidade ambiental (selos ecológicos): Qualificação ENERGY STAR, registro EPEAT10, TCO Certified, CEL, WEEE, 
Japan Energy Law, South Korea E-standby, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS 
Consulte seu representante local ou acesse o site www.dell.com para obter detalhes específicos.

Garantia Garantia limitada de hardware11; serviço padrão no local no próximo dia útil após o diagnóstico remoto12; o Dell ProSupport 
opcional oferece Premium Support de técnicos especializados e disponibilidade 24x713.

Serviços de configuração Carregamento de imagem de fábrica, personalização do BIOS, personalização de hardware, marcação de ativo e relatórios.

http://www.dell.com


Descubra os desktops de nível profissional em www.dell.com/OptiPlex

1.  As ofertas podem variar de acordo com a região. Alguns itens podem ser disponibilizados após a introdução do produto. Para obter detalhes completos, consulte o Guia técnico 
publicado em www.dell.com.

2.  Memória de sistema e placa gráfica: uma parte significativa da memória de sistema pode ser usada para oferecer suporte a recursos gráficos, dependendo do tamanho da memória 
de sistema e de outros fatores.

3. Capacidade de memória de sistema de 4 GB ou mais: é necessário ter um sistema operacional de 64 bits para oferecer suporte à memória de sistema de 4 GB ou mais.
4. Algumas versões do Microsoft Windows podem não oferecer suporte total ao recurso Bluetooth 4.2 
5.  Armazenamento: 1 GB significa 1 bilhão de bytes e 1 TB equivale a 1 trilhão de bytes. A capacidade real depende do material pré-carregado e do ambiente operacional, podendo ser menor.
6.  PSU: este formato utiliza uma fonte de alimentação mais eficiente com Correção do Fator de Potência Ativo (APFC). A Dell recomenda apenas fontes de alimentação ininterrupta 

(UPS) baseadas na saída de onda senoidal para PSUs com APFC, e não uma aproximação de uma onda senoidal, onda quadrada ou onda quase quadrada (consulte as especificações 
técnicas da UPS). Se você tiver dúvidas, entre em contato com o fabricante para confirmar o tipo de saída.

7. o TPM não está disponível em todas as regiões.
8. Opções de gerenciamento de sistemas: Desktop and mobile Architecture for System Hardware (DASH) – totalmente ativada no ponto de venda.
9.  Para ver a lista completa de declarações e certificações, consulte as Especificações ambientais e regulamentares da Dell na seção Manuais das Informações de suporte ao produto, em 

www.dell.com/support/home/us/en/19.
10. Consulte www.epeat.net para conhecer a participação e a classificação de registros em países específicos.
11.  Garantia limitada de hardware: 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 

www.dell.com/warranty 
12.  Serviço no local após o diagnóstico remoto: o diagnóstico remoto é a determinação da causa do problema pelo técnico on-line/por telefone; pode envolver o acesso do cliente à parte 

interna do sistema e várias ou prolongadas sessões. Se o problema tiver a cobertura da Garantia Limitada de Hardware (www.dell.com/warranty) e não for resolvido remotamente, um 
técnico e/ou a peça serão enviados normalmente em até um dia útil após a conclusão do diagnóstico remoto. A disponibilidade pode variar. Outras condições se aplicam.

13. Serviços Dell: A disponibilidade e os termos dos Serviços Dell variam de acordo com a região. Para obter mais informações, acesse www.dell.com/servicedescriptions
14. As opções de placas de vídeo AMD e NVIDIA dedicadas estão disponíveis apenas para torre e formato pequeno
15.  Os SSDs de 2,5 polegadas só estão disponíveis como uma opção de armazenamento secundário e só podem ser emparelhados com um SSD como o dispositivo de  

armazenamento primário.
16. A porta serial opcional não estará disponível no micro se uma terceira porta de vídeo for selecionada.

Desktops empresariais com desempenho  
e capacidade de gerenciamento essenciais  

em designs economizam o espaço
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