
Informacja o przestrogach

 OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE wskazuje na sytuacje, w których 

występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub 

śmierci.

Dell™ Precision™ T3500

Konfiguracja i funkcje komputera

Widok od przodu

1 napędy optyczne (2) 2 przycisk wysuwania tacy napędu optycznego

3 wnęka FlexBay (opcjonalny napęd 

dyskietek lub czytnik kart pamięci)

4 lampka aktywności napędu
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Widok od tyłu

5 złącza USB 2.0 (2) 6 przycisk zasilania, lampka zasilania

7 złącze słuchawek 8 złącze mikrofonu

9 lampka aktywności sieci 10 lampki diagnostyczne (4)

1 złącze zasilania 2 gniazda kart rozszerzeń (6)

3 złącza na panelu tylnym
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Złącza na panelu tylnym

Szybka konfiguracja

 OSTRZEZENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek procedur 

opisanych w tej sekcji proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa 

dostarczone wraz z komputerem. Więcej informacji o sprawdzonych praktykach 

dotyczących bezpieczeństwa znajduje się pod adresem 

www.dell.com/regulatory_compliance.

 UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostaną 

zamówione.

1 złącze równoległe 2 złącze myszy PS/2

3 złącze wyjścia liniowego 4 lampka integralności łącza

5 złącze karty sieciowej 6 lampka aktywności sieci

7 złącza USB 2.0 (2) 8 złącze wejścia liniowego

9 złącze eSATA 10 złącza USB 2.0 (4)

11 złącze klawiatury PS/2 12 złącze szeregowe
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1 Podłącz monitor za pomocą jednego z wymienionych poniżej kabli:

a Kabel adaptera typu Y do obsługi dwóch 

monitorów

b Biały kabel DVI

c Kabel portu wyświetlacza d Kabel DVI do adaptera portu wyświetlacza



2 Podłącz urządzenie USB, takie jak klawiatura 

lub mysz. 

3 Podłącz kabel sieciowy.

4 Podłącz kabel zasilania. 5 Naciśnij przyciski zasilania monitora i 

komputera.



Dane techniczne

 UWAGA: Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez 

prawo, które muszą być dostarczone z komputerem. Pełna i aktualna lista danych 

technicznych tego komputera znajduje się na stronie support.dell.com.

Procesor

Typ Procesor Intel® Xeon® (seria 3500)

Procesor Intel Xeon (seria 5500)

Informacje o systemie

Systemowy zestaw układów 

scalonych

Intel X58+ ICH10

Szerokość szyny danych 64 bity

Grafika

Rodzaj

Autonomiczna Dwa gniazda na karty PCI Express 2.0 x16

UWAGA: Obsługa autonomicznej opcji grafiki za 

pomocą gniazda na kartę PCIe x16 (pełna wysokość, 

3/4 długości).

Napędy

Dostępne z zewnątrz: Jedna wnęka na napęd 3,5 calowy (FlexBay)

Dwie wnęki na napęd 5,25 calowy

Dostępne od wewnątrz: Dwie wnęki na napęd SATA 3,5 calowy

UWAGA: Platforma może mieścić trzeci i czwarty 

3,5 calowy dysk twardy we wnęce FlexBay lub wnęce na 

napęd optyczny.

Kontrolki i lampki

Przód komputera:

Przycisk zasilania Przyciśnij przycisk

Lampka zasilania Lampka bursztynowa — świecąca oznacza problem z 

zainstalowanym urządzeniem; migająca oznacza problem z 

zasilaniem wewnętrznym

Lampka zielona — miga na zielono w stanie uśpienia; świeci 

światłem ciągłym na zielono w stanie włączonego zasilania



Lampka aktywności napędu Lampka zielona — migająca lampka zielona sygnalizuje, 

że komputer odczytuje dane z dysku twardego SATA lub 

CD/DVD lub je zapisuje na tych dyskach

Lampka aktywności sieci Lampka zielona — stałe światło zielone wskazuje na 

połączenie z aktywną siecią

Wyłączona (lampka nie świeci) — komputer nie jest 

połączony z siecią.

Tył komputera: 

Lampka integralności łącza (na 

zintegrowanej karcie sieciowej)

Kolor lampki integralności łącza wskazuje szybkość 

połączenia:

Lampka zielona — istnieje dobre połączenie pomiędzy siecią 

a komputerem o przepustowości 10 Mb/s

Lampka pomarańczowa — istnieje dobre połączenie 

pomiędzy siecią a komputerem o przepustowości 100 Mb/s

Lampka żółta — istnieje dobre połączenie pomiędzy siecią a 

komputerem o przepustowości 1000 Mb/s

Wyłączona (lampka nie świeci) — komputer nie wykrywa 

fizycznego połączenia z siecią

Lampka aktywności (na 

zintegrowanej karcie sieciowej)

Lampka migająca na żółto

Zasilanie

Zasilacz prądu stałego:

Napięcie (proszę zapoznać 

się z instrukcjami 

dostarczonymi wraz z 

komputerem, w których 

zamieszczono ważne 

informacje dot. ustawień 

napięcia)

115/230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A

Bateria pastylkowa Bateria pastylkowa litowa CR2032 o napięciu 3 V

Cechy fizyczne

Wysokość 44,8 cm (17,6 cala)

Szerokość 17,25 cm (6,8 cala)

Długość 46,8 cm (18,4 cala)

Waga 17,3 kg (38 funtów)

Kontrolki i lampki (ciąg dalszy)



Wyszukiwanie dodatkowych informacji i zasobów

____________________

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Irlandii.

Powielanie tych materiałów w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo 
zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: Dell, logo DELL oraz Dell Precision to znaki towarowe firmy 
Dell Inc.; Intel i Xeon to zastrzeżone znaki towarowe firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów 
posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych 
praw do znaków i nazw towarowych innych niż jej własne.

Warunki panujące w otoczeniu

Temperatura:

Eksploatacja od 10° do 35° C (od 50° do 95° F)

Podczas przechowywania od –40° do 65° C (–40° do 149° F)

Wilgotność względna od 20% do 80% (bez kondensacji)

Wysokość n.p.m.:

Eksploatacja –15,2 do 3 048 m (–50 do 10 000 stóp)

Podczas przechowywania –15,2 do 10 668 m (–50 do 35 000 stóp)

Poziom zanieczyszczenia 

powietrza 

G2 lub niższy, wg definicji w ISA-S71.04-1985

Jeœli chcesz: Patrz:

znaleźć informacje na temat najlepszych praktyk 

bezpiecznej obsługi komputera, zapoznaj się z

informacjami zawartymi w gwarancji, zasadami 

i warunkami gwarancji (tylko USA), 

instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, 

informacjami o przepisach, informacjami o 

ergonomii oraz umową licencyjną użytkownika 

końcowego.

dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i 

przepisów prawnych dostarczone z 

komputerem oraz strona dotycząca 

przestrzegania przepisów pod adresem

www.dell.com/regulatory_compliance.
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