
O opozorilih

 OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih 
poškodb ali smrti.

Dell™ Precision™ T3500
Informacije o nastavitvi in funkcijah

Pogled od spredaj

1 optični pogoni (2) 2 gumb za odpiranje optičnega pogona

3 naprava FlexBay (opcijski disketnik 
ali čitalnik kartic Media Card)

4 lučka dejavnosti pogona
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Pogled od zadaj

5 priključki USB 2.0 (2) 6 gumb napajanja, lučka napajanja

7 priključek za slušalke 8 priključek za mikrofon

9 lučka za omrežno povezavo 10 diagnostične lučke (4)

1 priklop za napajanje 2 reže za razširitvene kartice (6)

3 priključki na hrbtni plošči
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Priključki na hrbtni plošči

Hitra namestitev

 OPOZORILO: preden se lotite naslednjih postopkov, preberite varnostna 

navodila, ki so priložena vašemu računalniku. Za dodatne informacije 

o varnem delu obiščite www.dell.com/regulatory_compliance.

 OPOMBA: Nekatere naprave ne bodo priložene, če jih niste naročili.

1 vzporedni priključek 2 priključek za miško PS/2

3 priključek za izhodni vod 4 lučka celovitosti povezav

5 priključek za omrežni vmesnik 6 lučka aktivnosti omrežja

7 priključki USB 2.0 (2) 8 priključek za vhodni vod

9 priključek eSATA 10 priključki USB 2.0 (4)

11 priključek za tipkovnico PS/2 12 zaporedni priključek
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1 Priključite monitor, z uporabo le enega od naslednjih kablov:

a Y-vmesni kabel za dvojni monitor b Beli DVI kabel

c Kabel vrat zaslona d Prilagodilnik za priklop DVI na Display Port



2 Priključite USB napravo, kot na primer 

tipkovnico ali miško.

3 Priključite omrežni kabel.

4 Priključite napajalne kable. 5 Pritisnite gumba za napajanje na svojem 

monitorju in računalniku.



 Tehnični podatki

 OPOMBA: Naslednje specifikacije so le tiste, ki morajo biti priložene računalniku 

zardi skaldnosti z zakonom. Za popolni in aktualni seznam specifikacij za vaš računalnik 

obiščite support.dell.com.

Procesor

Vrsta Processor Intel® Xeon® serije 3500

Procesor Intel Xeon serije 5500

System Information (Informacije o sistemu)

Sistemski nabor Intel X58+ ICH10

Širina podatkovnega vodila 64 bitov

 Video

Vrsta

Diskreten dve reži PCI Express 2.0 x16

OPOMBA: Podpora za kartice z normalno višino in 

3/4 dolžino preko reže PCIe x16 za grafične kartice.

Pogoni

Zunanji en 3,5 palčni predal za naprave (FlexBay)

dve 5,25-palčni ležišči za pogon

Notranji dve 3,5-palčni ležišči za trde diske SATA

OPOMBA: Platforma lahko sprejme še tretji in četrti 

3,5 palčni pogon v ležišču “flex bay” ali v ležišču za 

optične pogone.

Krmilni elementi in lučke

Sprednja stran računalnika:

Gumb za napajanje potisni gumb

lučka napajanja oranžna lučka — svetleča oranžna lučka opozarja na težavo 
z nameščeno napravo; utripajoča oranžna lučka opozarja na 
notranjo težavo z napajanjem.

zelena lučka – utripajoča zelena lučka v stanju pripravljenosti; 

svetleča zelena lučka v vklopljenem stanju.



Lučka dejavnosti pogona zelena lučka — utripajoča zelena lučka opozarja na branje ali 
zapisovanje podatkov iz ali na trdi disk SATA ali CD/DVD 
ploščo.

Lučka za omrežno povezavo zelena lučka — svetleča zelena lučka pomeni povezavo 
z aktivnim omrežjem

ugasnjena lučka — sistem ni povezan z omrežjem

Hrbtna stran računalnika: 

Lučka celovitosti povezav 

(na integriranem omrežnem 

vmesniku)

barva lučke za celovitost povezav je odvisna na hitrosti 
povezave:

zelena lučka — med omrežjem in računalnikom obstaja dobra 
povezava s hitrostjo 10 Mb/s.

oranžna lučka — med omrežjem in računalnikom obstaja 
dobra povezava s hitrostjo 100 Mb/s.

rumena lučka — med omrežjem in računalnikom obstaja 
dobra povezava s hitrostjo 1000 Mb/s.

lučka ne sveti — fizična povezava med omrežjem in 
računalnikom ni vzpostavljena.

Lučka aktivnosti omrežja 

(na integriranem omrežnem 

vmesniku)

rumena utripajoča lučka

Napajanje

Napajanje z enosmernim tokom:

Napetost (za pomembne 

informacije o napetosti 

glejte varnostne 

informacije, ki so 

priložene vašemu 

računalniku)

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

Gumb baterija Litijeva gumbasta baterija 3-V CR2032

Mere

Višina 44,8 cm (17,6 in)

Širina 17,25 cm (6,8 in)

Globina 46,8 cm (18,4 in)

Teža 17,3 kg (38,0 lb)

Krmilni elementi in lučke (Se nadaljuje)



Na voljo je več informacij in virov

____________________

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Dell Inc. vse pravice pridržane. Natisnjeno na Irskem.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell, logotip DELL in Dell Precision so blagovne znamke 
družbe Dell Inc.; Intel in Xeon  sta registrirani blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih 
državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, 
katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba Dell Inc. zavrača vsakršno 
lastništvo blagovnih znamk in imen, razen tistih, ki so v njeni lasti.

Okolje

Temperatura:

Med delovanjem od 10 do 35 °C (50 do 95 °F)

V shranjenem stanju od –40 do 65 °C (–40 do 149 °F)

Relativna vlažnost 20 % do 80 % (brez kondenzacije)

Nadmorska višina:

Med delovanjem od -15,2 do 3048 m (od –50 do 10.000 čevljev)

V shranjenem stanju od -15,2 do 10.668 m (od –50 do 35.000 ft)

Nivo kontaminiranosti zraka G2 ali manj, kot določa ISA-S71.04-1985

Če želite: Preberite:

najti informacije o varnem delu za pregled 
svojega računalnika informacije o garanciji, 
pogoje in določila (samo ZDA), varnostna 
navodila, informacije o predpisih, informacije 
o ergonomiji in licenčno pogodbo za končnega 
uporabnika.

Dokumentacijo o varnosti in zakonskih 
predpisih, ki je priložena računalniku ter 
domačo stran o skladnosti izdelkov najdete 
na www.dell.com/regulatory_compliance.
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