
Dell Precision T1600
Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Set forfra og bagfra

Figur 1. Set forfra og bagfra

1. optisk drev-bakke
2. hovedtelefonstik
3. mikrofonstik
4. indikator for harddiskaktivitet
5. optisk drev (valgfrit tilbehør)
6. udskubningsknap til optisk drev
7. Diagnosticeringsindikator (4)

8. USB 2.0-stik (4)
9. tænd/sluk-knap, indikator for strøm

10. indikator for diagnosticering af
strømforsyning

11. diagnosticeringsknap til
strømforsyning

12. strømstik
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13. stik på bagpanel
14. udvidelseskortstik (4)

15. sikkerhedskabelrille
16. ring til hængelås

Bagpanel

Figur 2. Visning af bagpanel

1. musestik
2. indikator for linkintegritet
3. netværksstik
4. indikator for netværksaktivitet
5. serielt stik
6. stik til udgående linje

7. tastaturstik
8. USB-stik (6)
9. DisplayPort-stik

10. VGA-stik
11. stik til indgående linje/mikrofon

Hurtig installation

ADVARSEL: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety
information that shipped with your computer. For additional best practices
information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

BEMÆRK: Some devices may not be included if you did not order them.

1. Tilslut skærmen med kun et af følgende kabler:

Figur 3. DisplayPort-kabel
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Figur 4. VGA-adapter

Figur 5. VGA- til DisplayPort-adapter

2. Tilslut USB-tastatur eller mus (valgfrit tilbehør).

Figur 6. USB-forbindelse

3. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

Figur 7. Netværksforbindelse

4. Tilslut modemmet (valgfrit).
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Figur 8. Modem-forbindelse

5. Tilslut strømkablerne.

Figur 9. Sådan tilsluttes strøm

6. Tryk på skærmens og computerens tænd/sluk-knap.

Figur 10. Sådan tændes for strømmen

Specifikationer

BEMÆRK: The following specifications are only those required by law to ship with
your computer. For a complete and current listing of the specifications for your
computer, go to support.dell.com.

Systemoplysninger

Chipsæt Intel C206-chipsæt
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Processor

Processor • Intel Core i-serien
• Intel Xeon E3–1200-serien

Grafik

Videotype:

Integreret Intel HD Graphics 2000/3000

Diskret PCI Express x16-skærmkort

Integreret skærmkorthukommelse Op til 1,7 GB delt skærmkorthukommelse
(Microsoft Windows Vista og Windows
7)

Hukommelse

Stik til hukommelsesmodul: fire DIMM-stik

Hukommelsesmodulkapacitet 1 GB, 2 GB og 4 GB

Type ECC/Non–ECC DDR3, 1333 MHz

Hukommelse (minimum) 1 GB

Hukommelse (maksimum):                                32 GB

Drev

Eksternt tilgængelige:

5,25" drevrum to

Internt tilgængelige:

3,5" SATA-drevrum to

2,5" SATA-drevrum fire

Kontrol- og diagnosticeringsindikatorer

indikator for tænd/sluk-knap blåt lys – konstant blåt lys viser
strømtilstand, blinkende blåt viser, at
computeren er i slumretilstand.
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Kontrol- og diagnosticeringsindikatorer

mørkegult lys – konstant mørkegult lys, når
computeren ikke starter, viser, at der
problemer med bundkortet eller
strømforsyningen. Blinkende mørkegult lys
viser, at der er problemer med bundkortet.

indikator for drevaktivitet blåt lys – blinkende blåt lys indikerer, at
computeren læser data fra eller skriver
data til harddisken.

indikatorer for diagnosticering fire dioder på computerens frontpanel.
Hvis du vil have flere oplysninger om
diagnosticeringslamperne, skal du se
Servicehåndbogen som findes på Dell
Supports websted på support.dell.com/
manuals.

Strøm

Knapcellebatteri 3 V CR2032 litium-knapcelle

Spænding 100 VAC–240 VAC, 50 Hz–60 Hz, 5,0 A

Effekt 265 W/320 W

Maksimal varmeafgivelse 1390 BTU/t

BEMÆRK: Heat dissipation is calculated by using the power supply wattage rating.

Fysisk

Højde 360 mm

Bredde 175 mm

Dybde 431,5 mm

Vægt (minimum) 8,30 kg 

Miljø

Temperatur:

Drift 10 °C til 35 °C
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Miljø

Opbevaring –40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed 20% til 80% (ikke-kondenserende)

Højde over havet:

Drift –15,2 m til 3048 m

Opbevaring –15,2 m til 10.668 m

Luftbåret forureningsniveau G2 eller lavere som defineret af ISA-
S71.04–1985

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og
overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på
webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/
regulatory_complianc:

• Best practices for sikkerhed
• Lovpligtig certificering
• Ergonomi

Se www.dell.com for flere oplysninger om:

• Garanti
• Vilkår og betingelser (USA kun)
• Slutbrugerlicensaftale

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.
© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt
forbudt.

Varemærker, som bliver anvendt i dette dokument: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™,
Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og
Wi-Fi Catcher™ er varemærker, som tilhører Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™,
Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Intel
Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™,
AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er
varemærker, som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®,
Windows Vista®, Windows Vista start.knappen og Office Outlook® er enten varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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Blu-ray Disc™ er et varemærke, som ejes af Blu-ray Disc Association (BDA) og er udstedt i licens
til brug på diske og afspiller. Mærket med ordene Bluetooth® er et registreret varemærke og ejes
af Bluetooth® SIG, Inc. og al brug af nærværende mærke af Dell Inc. er iht. licens. Wi-Fi® er et
registreret varemærke, som ejes af Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de
fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter.
Dell Inc. frasiger sig enhver form for ejendomsret til andre varemærker og -navne, som ikke
tilhører Dem.
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