
Angående advarsler
 ADVARSEL: ADVARSEL viser en potentiel fare for materiel skade, personkvæstelse eller død.

Dell™ OptiPlex™ 780 Ultra Small Form Factor
Teknisk datablad om opsætning og funktioner

Set forfra

1 CD/DVD-drev 2 tænd/sluk-knap

3 lampe for drevaktivitet 4 diagnosticeringslamper (4)

5 netværksaktivitetslampe 6 WiFi-aktivitetslampe (valgfri)

7 stik til hovedtelefoner 8 mikrofonstik

9 USB-stik (2)
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Set bagfra

1 netværksaktivitetslampe 2 fastgørelses fingerskrue

3 øje til hængelås 4 sikkerhedskabelslot

5 strømstik 6 stik til udgående linje

7 stik til indgående linje/mikrofon 8 eSATA-stik

9 DisplayPort-stik 10 VGA-stik

11 serielt stik 12 USB-stik (5)

13 netværksstik 14 linkintegritetslampe

15 WiFi-antenne (valgfri) 
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Hurtig opsætning

 ADVARSEL: Før du starter på nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du læse 
sikkerhedsinformationen der blev leveret med din computer. Du kan finde flere oplysninger om 
best practices på www.dell.com/regulatory_compliance.

 OBS! Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Forbind skærmen med (kun) et af fælgende kabler:

a Det blå VGA-kabel. b DisplayPort-kablet.

c VGA-kablet til DisplayPort-adapteren.

2 Forbind USB-tastatur eller mus (valgfrit). 3 Forbind netværkskabel (valgfrit).



Specifikationer
 OBS! Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. 

For en komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer, gå til support.dell.com.

4 Forbind strømkabel.

5 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.

Systeminformation

Chipsæt Intel® Q45 Express chipsæt m/ICH10DO

Processor

Processor Intel Core™ 2 Duo, Intel Pentium® Dual-Core, 
Intel Celeron® Dual-Core, Intel Celeron®



Video

Videotype:

Indbygget Intel Q45 grafikstyring

Videohukommelse:

Indbygget Op til 1759 MB videohukommelse (delt)

Hukommelse

Stik til hukommelsesmodul 2 DIMM slots

Hukommelsesmodulkapacitet 1 GB eller 2 GB

Type DDR3 1066 MHz (ikke-EU)

Minimumhukommelse 1 GB

Maksimumhukommelse 4 GB

Drev

Eksternt tilgængelige:

5,25-tommers slimbåse en

Internt tilgængelige:

2,5-tommers SATA drevbåse en

Tilgængelige enheder:

2,5-tommers SATA harddisk en

5,25-tommer SATA DVD-ROM, 
DVD+/-RW drev

en

OBS! Understøtter max. en harddisk.



Kontrollamper og diagnosticeringslamper

Computerens forside:

Strømknaplampe Blåt lys — Konstant blåt lys viser strømtilstand, blinkende blåt 
viser at computeren er i hviletilstand.

Mørkegult lys — Konstant mørkegult når computeren ikke 
starter viser at der et problem med systemkort eller 
strøm forsyningen. Blinkende mørkegult lys viser at der er et 
problem med systemkortet.

Lampe for drevaktivitet Viser SATA harddisks eller CD/DVD-drevs aktivitet. 

Blåt lys — Blinkende blåt lys viser at computeren læser data fra 
eller skriver til drevet.

Netværksaktivitetslampe Blåt lys — Der findes en god forbindelse imellem netværk og 
computer.

Fra (intet lys) — Computeren har ikke registreret nogen fysisk 
forbindelse til netværket.

WiFi-aktivitetslampe (valgfri) Blåt lys — WiFi-netværk er aktiveret.

Diagnosticeringslamper Fire mørkegule lamper på computerens frontpanel. For mere 
information om diagnosticeringslamperne, se Servicehåndbogen 
på Dell Supports hjemmeside på support.dell.com/manuals.

Bagsiden af computeren:

Linkintegritetslampen integreret  
netværksadapter

Grønt lys — Der findes en god 10 Mps forbindelse imellem 
netværk og computer.

Orange lys — Der findes en god 100 Mps forbindelse imellem 
netværk og computer.

Gult lys — Der findes en god 1000 Mps forbindelse imellem 
netværk og computer.

Fra (intet lys) — Computeren har ikke registreret nogen fysisk 
forbindelse til netværket.

Netværksaktivitetslampe på 
indbygget netværkskort

Gult lys — Et blinkende gult lys indikerer at der er 
netværksaktivitet.



Indeni computeren:

Strømforsyningslampe Grøn — Strømforsyningen er tændt og virker. Strømkablet skal 
forbindes til strømstikket (bag på computeren) og det elektriske 
vægudtag. Der findes en testknap og LED på toppen af enheden.

OBS! Brugeren kan teste strømsystemets helbredstilstand ved 

at trykke på testknappen. Når systemets strømforsyningsspænding 

er indenfor specifikationerne, lyser selvtest-lampen. Hvis LED en 

ikke tænder, kan strømforsyningen være defekt. AC-strøm skal 

være tilsluttet under denne test.

OBS! Testknappen og indikations-LED er ikke tilgængelige fra 

systets udvendige side. De sidder under det aftagelige sidepanel 

på toppen af strømforsyningen.

Strøm

Watt 180 W

Maksimal varmeudstråling 750 BTU/time

OBS! Varmeudstråling er beregnet baseret på strømforsyningsangivelsen.

Spænding 90–264 VAC

Frekvens 47–63 Hz

Indgangsampere 2,6 A

OBS! Se sikkerhedsinformationen, der blev leveret sammen med computeren for vigtige 

informationer om spændingsindstillinger.

Møntcellebatteri 3V CR2032 lithium møntcelle

Fysisk

Højde 23,7 cm (9,3 inches)

Bredde 6,5 cm (2,6 inches)

Dybde 24,0 cm (9,4 inches)

Vægt 3,2 kg (7 lbs)

Kontrollamper og diagnosticeringslamper (fortsat)



Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

____________________

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.

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

Handelsmærker anvendte i denne tekst: Dell, DELL logoet og OptiPlex er handelsmærker, der tilhører 
Dell Inc.; Intel, Celeron og Pentium er registrerede handelsmmærker og Core er et handelsmærke, der 
tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.

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. fraskriver sig 
enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.

Miljø

Temperatur:

Drift 10° til 35°C (50° til 95°F)

Opbevaring –40° til 65°C (–40° til 149°F)

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

Højde over havet:

Drift –15,2 til 3048 m (–50 til 10.000 ft)

Opbevaring –15,2 til 10.668 m (–50 til 35.000 ft)

Luftbårent forureningsniveau G2 eller lavere end defineret af ISA-S71.04-1985

Hvis du har brug for at: Se:

Find sikkerheds- og best-practices-information til 
din computer, gennemse, garantiinformation
Vilkår og betingelser (kun USA) 
Sikkerhedsinstruktioner, regulativinformation, 
information om ergonomi og 
Slut bruger licens aftale.

Sikkerheds- og regulatorisk dokumentation, der 
blev leveret med din computer og hjemmesiden 
overensstemmelseserklæring på
www.dell.com/regulatory_compliance.
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