
Πληροφορίες για τις προειδοποιήσεις

 ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:Η ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζηµιά, 

σωµατική βλάβη ή θάνατο.

Dell™ Precision™ T3500
Πληροφορίες για την εγκατάσταση 
και τα χαρακτηριστικά

Μπροστινή όψη

1 µονάδες οπτικού δίσκου (2) 2 κουµπί εξαγωγής οπτικού δίσκου

3 FlexBay (προαιρετική µονάδα δισκέτας 

ή συσκευή ανάγνωσης κάρτας µέσων)
4 λυχνία δραστηριότητας µονάδας 

δίσκου
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Πίσω όψη

5 θύρες USB 2.0 (2) 6 κουµπί τροφοδοσίας, λυχνία 

τροφοδοσίας

7 υποδοχή ακουστικών 8 υποδοχή µικροφώνου

9 λυχνία σύνδεσης δικτύου 10 διαγνωστικές λυχνίες (4)

1 υποδοχή καλωδίου ρεύµατος 2 υποδοχές καρτών επέκτασης (6)

3 θύρες πίσω πλευράς
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Θύρες πίσω πλευράς

Γρήγορη ρύθµιση

 ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 

στην παρούσα ενότητα, µελετήστε τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν τον 

υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τις καλύτερες δυνατές 

µεθόδους, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες συσκευές µπορεί να µην περιλαµβάνονται στη συσκευασία, 

αν δεν τις παραγγείλατε.

1 παράλληλος σύνδεσµος 2 υποδοχή ποντικιού PS/2 

3 σύνδεση εξόδου 4 λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης

5 σύνδεσµος προσαρµογέα δικτύου 6 λυχνία δραστηριότητας δικτύου

7 θύρες USB 2.0 (2) 8 σύνδεση εισόδου

9 θύρα eSATA 10 θύρες USB 2.0  (4)

11 υποδοχή πληκτρολογίου PS/2 12 σειριακός σύνδεσµος
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1 Συνδέστε την οθόνη χρησιµοποιώντας ένα από τα παρακάτω καλώδια:

a Фп кблюдйп рспубсмпгЭб Х гйб 

дэп пиьнет

b Фп лехкь кблюдйп DVI

c Фп кблюдйп фзт иэсбт фзт пиьнзт d Фпн рспубсмпгЭб DVI уе пиьнз



2 Συνδέστε µια συσκευή USB, 

όπως πληκτρολόγιο ή ποντίκι.

3 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου.

4 Συνδέστε το καλώδιο (ή τα καλώδια) 

τροφοδοσίας.

5 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας στην οθόνη 

και στον υπολογιστή.



Προδιαγραφές

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι µόνο εκείνες που απαιτούνται από την 

κείµενη νοµοθεσία για την αποστολή του υπολογιστή. Για µια πλήρη και ενηµερωµένη 

λίστα προδιαγραφών του υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.dell.com.

Επεξεργαστής 

Τύπος Intel® Xeon® Processor 3500 series

Intel Xeon Processor 5500 series

Πληροφορίες συστήµατος

Chipset συστήµατος Intel X58+ ICH10

Εύρος διαύλου δεδοµένων 64 bit

Βίντεο

Τύπος:

Χωριστό δύο υποδοχές PCI Express 2.0 x16

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστήριξη για ξεχωριστή κάρτα 

γραφικών πλήρους ύψους, µήκους 3/4, στην υποδοχή 

κάρτας γραφικών PCIe x16.

Μονάδες δίσκων

Εξωτερικής πρόσβασης ένα φατνίο µονάδας δίσκου 3,5 ιντσών (FlexBay)

δύο φατνία µονάδας δίσκου 5,25 ιντσών

Εσωτερικής πρόσβασης δύο φατνία σκληρού δίσκου SATA 3,5 ιντσών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλατφόρµα δέχεται τρίτη και τέταρτη 

µονάδα σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών στο φατνίο flex bay 

ή στο φατνίο µονάδας οπτικού δίσκου.

Στοιχεία ελέγχου και λυχνίες

Μπροστινή όψη του υπολογιστή:

Κουµπί λειτουργίας πιεζόµενο κουµπί

Λυχνία λειτουργίας πορτοκαλιά λυχνία — Όταν αναβοσβήνει, υπάρχει πρόβληµα µε 

µια εγκατεστηµένη συσκευή. Όταν είναι σταθερή, υπάρχει 

εσωτερικό πρόβληµα τροφοδοσίας (Ανατρέξτε στην ενότητα .)

πράσινη λυχνία — Το πράσινο χρώµα δηλώνει προσωρινή 

απενεργοποίηση (η λυχνία αναβοσβήνει) ή κατάσταση 

λειτουργίας (η λυχνία είναι συνεχώς αναµµένη).



Λυχνία δραστηριότητας 

µονάδας δίσκου

πράσινη λυχνία - Αν η λυχνία αναβοσβήνει σε πράσινο χρώµα, 

τότε ο υπολογιστής πραγµατοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή 

δεδοµένων στη µονάδα σκληρού δίσκου SATA ή σε µονάδα 

δίσκου CD/HDD.

Λυχνία σύνδεσης δικτύου πράσινη λυχνία — Το σταθερά πράσινο χρώµα δηλώνει 

σύνδεση σε ενεργό δίκτυο

εκτός λειτουργίας (χωρίς φως) — Το σύστηµα δεν είναι 

συνδεδεµένο σε κάποιο δίκτυο

Πίσω όψη του υπολογιστή: 

Λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης 

(πάνω στον ενσωµατωµένο 

προσαρµογέα δικτύου)

το χρώµα της λυχνίας ακεραιότητας σύνδεσης εξαρτάται 

από την ταχύτητα της σύνδεσης:

πράσινη λυχνία — Υπάρχει καλή σύνδεση 10Mbs ανάµεσα 

στο δίκτυο και στον υπολογιστή

πορτοκαλιά λυχνία — Υπάρχει καλή σύνδεση 100Mbs 

ανάµεσα στο δίκτυο και στον υπολογιστή

κίτρινη λυχνία — Υπάρχει καλή σύνδεση 1000Mbs ανάµεσα 

στο δίκτυο και στον υπολογιστή

εκτός λειτουργίας (χωρίς φως) — Ο υπολογιστής δεν 

εντοπίζει φυσική σύνδεση µε το δίκτυο

Λυχνία δραστηριότητας δικτύου 

(πάνω στον ενσωµατωµένο 

προσαρµογέα δικτύου)

κίτρινη λυχνία που αναβοσβήνει

Τροφοδοσία

Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύµατος:

Τάση (για σηµαντικές 

πληροφορίες σχετικά µε 

τη ρύθµιση της τάσης, 

ανατρέξτε στις οδηγίες 

ασφαλείας που συνοδεύουν 

τον υπολογιστή σας)

115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A

∆ισκοειδής µπαταρία ∆ισκοειδής µπαταρία λιθίου τύπου CR2032 στα 3 V

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος 44,8 εκ.

Πλάτος 17,25 εκ.

Βάθος 46,8 εκ.

Βάρος 17,3 κιλά

Στοιχεία ελέγχου και λυχνίες (Συνέχεια)



Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

____________________

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2009 Dell Inc. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Εκτυπώθηκε στην Ιρλαδία.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή των υλικών µε οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια 
της Dell Inc. 

Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο: Η ονοµασία Dell, το λογότυπο DELL, και το Dell Precision 
είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Οι ονοµασίες  Intel  και Xeon είναι σήµατα κατατεθέντα της Intel Corporation στις 
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες µπορεί να χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόµενα είτε στους 
κατόχους των σηµάτων και των ονοµάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού 
ενδιαφέροντος πάνω σε εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες τρίτων.

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερµοκρασία:

Κατά τη λειτουργία από 10° µέχρι 35° C

Κατά την αποθήκευση από – 40° µέχρι 65° C

Σχετική υγρασία 20% έως 80% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών)

Υψόµετρο:

Κατά τη λειτουργία από – 15,2 µέχρι 3.048 µ.

Κατά την αποθήκευση από – 15,2 µέχρι 10.668 µ.

Επίπεδο αεροµεταφερόµενων 

ρύπων 

G2 ή χαµηλότερο, όπως ορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Αν πρέπει: Ανατρέξτε:

Να βρείτε πληροφορίες σχετικά µε τις 

καλύτερες δυνατές µεθόδους ασφαλείας 

για τον υπολογιστή σας και να δείτε τις

Πληροφορίες εγγύησης, τους Όρους και 

τις Προϋποθέσεις (µόνο στις Η.Π.Α.), 

τις Οδηγίες ασφαλείας, τις Πληροφορίες 

κανονισµών, τις Πληροφορίες εργονοµίας, 

και την  Άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

Στα έγγραφα που παραλάβατε µαζί µε τον 

υπολογιστή σας και αφορούν την ασφάλεια 

και τους κανονισµούς. Μπορείτε επίσης να 

επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του ιστοτόπου 

συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς 

στη διεύθυνση

www.dell.com/regulatory_compliance.
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