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ácie o varovaniach

STRAHA: VÝSTRAHA označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie 
o smrť.

ácie o nastavení a funkciách počítača 
 Latitude™ 2100
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rolka stavu kamery (voliteľná) 2 kamera (voliteľná)

ej (voliteľne je k dispozícii dotyková obrazovka) 4 kontrolka stavu klávesnice (3)

ý vypínač 6 zásuvka na bezpečnostný kábel

vka na sieťový adaptér 8 sieťový konektor
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9 Model typového radu P02T
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zásuvky USB (2) 10 vetracie prieduchy

čítačka pamäťovej karty Secure Digital (SD) 12 tlačidlá dotykového panela (2)

konektor pre mikrofón 14 kontrolky stavu zariadenia (4)

dotykový panel 16 ovládacie prvky médií (3)
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VÝSTRAHA: Vetracie prieduchy nezakrývajte, nevkladajte do nich žiadne predmety 
a dbajte na to, aby sa v nich neusádzal prach. Keď váš počítač Dell™ beží, neukladajte ho 
do prostredia s nedostatočným prúdením vzduchu ako napr. do uzavretej aktovky. 
Obmedzenie prúdenia vzduchu môže poškodiť počítač alebo spôsobiť požiar. Keď sa 
počítač zahreje, zapne si ventilátor. Hluk ventilátora je normálny stav a neznamená žiadny 
problém ventilátora alebo počítača.

indikátor režimu používania 2 konektor line-in (konektor pre slúchadlá)

konektor line-out (konektor pre mikrofón) 4 konektor USB

vetracie prieduchy 6 video zásuvka

zásuvka na bezpečnostný kábel
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VÝSTRAHA: Skôr ako začnete s ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si 
bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o overených 
postupoch nájdete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Napájací adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. 
Elektrické zásuvky a rozvodky sa však v rôznych krajinách líšia. Používanie 
nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla na elektrickú rozvodku alebo 
zásuvku môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.

VAROVANIE: Pri odpájaní kábla napájacieho adaptéra od počítača uchopte zástrčku, nie 
samotný kábel, a pevne (ale opatrne) ju potiahnite, aby ste predišli poškodeniu kábla. 
Pri navíjaní kábla napájacieho adaptéra dodržiavajte uhol konektora na napájacom adaptéri, 
aby ste predišli poškodeniu kábla.

POZNÁMKA: Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

apájací adaptér zapojte do zásuvky 

apájacieho adaptéra na prenosnom 

očítači a do elektrickej zásuvky.

2 Pripojte sieťový kábel (voliteľné).

ripojte USB zariadenia, napr. myš alebo 4 Otvorte obrazovku počítača a stlačením 
POZNÁMKA: Odporúča sa, aby ste počítač pred inštalovaním kariet alebo jeho pripojením 
k dokovaciemu zariadeniu alebo inému externému zariadeniu, napr. tlačiarni, aspoň raz zapli a vypli.

lávesnicu (voliteľné). hlavného vypínača zapnite počítač.
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Typ p

Čipse

Video

Typ g
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Batéri

Typ

Rozm

6-č

3-č

Hmot

6-č

3-č

Napät
nické údaje

POZNÁMKA: Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie 
vášho počítača získate kliknutím na Štart → Pomoc a technická podpora a potom zvoľte 
možnosť zobrazenia informácií o vašom počítači.

ácie o systéme 

rocesora Intel® Atom™ N270

t Intel 945GSE 

 

rafiky Grafika Intel UMA integrovaná na systémovej doske

tová zbernica integrované video

dič grafiky Engine integrovanej grafiky Intel Gen 3.5

a

6-článková „inteligentná“ lítium-iónová (56 Wh)

3-článková „inteligentná“ lítium-iónová (28 Wh)

ery:

lánkové lítium-iónové batérie

Hĺbka 48,13 mm (1,89 palca)

Výška 42,46 mm (1,67 palca)

Šírka 204 mm (8,03 palca)

lánkové lítium-iónové batérie
Hĺbka 40,50 mm (1,59 palca)

Výška 23,24 mm (0,92 palca)

Šírka 204 mm (8,03 palca)

nosť

lánkové lítium-iónové batérie minimálna hmotnosť — 340 g (0,74 libry)

maximálna hmotnosť — 350 g (0,77 libry)

lánkové lítium-iónové batérie minimálna hmotnosť — 185 g (0,40 libry)

maximálna hmotnosť — 190 g (0,41 libry)

ie 11,1 VDC (6-článková a 3-článková)
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Gomb

Sieťov

Vstup

Vstup

Vstup

Výko

Výstu

65

90

Meno

Rozm

65

90

Teplo

Pr
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Batéri
tný rozsah:

evádzková 0 až 35 °C (32 až 95 °F)

ladovacia –40 až 60 °C (–40 až 149 °F)

íková batéria CR2032

ý adaptér

né napätie 100 – 240 V str.

ný prúd (maximálny) 1,5 A

ný kmitočet 50 – 60 Hz

n 65 W alebo 90 W

pný prúd:

 W 4,34 A (maximálny pri 4-sekundových impulzoch)

3,34 A (trvalý)

W 5,62 A (max. pri 4-sekund. impulze)

4,62 A (trvalý)

vité výstupné napätie 19,5 +/–1,0 VDC

ery:

 W

Výška 27,2 mm (1,07 palca) 

Šírka 137,2 mm (5,40 palca) 

Hĺbka 57,8 mm (2,27 palca) 

a (pokračovanie)
W

Výška 34,2 mm (1,35 palca)

Šírka 60,8 mm (2,39 palca)

Hĺbka 153,45 mm (6,04 palca)

tný rozsah:

evádzková 0° až 35 °C (32° až 95 °F) 

ladovacia –40° až 65 °C (–40° až 149 °F)



Fyzick

Výška

Šírka

Hĺbka

Hmot
bez do

Nárok

Teplo

Pr

Sk

Relatí

Pr

Sk

Nadm

Pr

Sk
é vlastnosti

22,5 až 39,9 mm (0,89 až 1,57 palca) 
bez dotykovej obrazovky

24,1 až 41,5 mm (0,95 až 1,63 palca) 
s dotykovou obrazovkou

265 mm (10,43 palca) 
s dotykovou obrazovkou alebo bez nej

187 mm (7,36 palca) 
s dotykovou obrazovkou alebo bez nej

nosť (3-článková batéria 
tykovej obrazovky)

1,36 kg (3,0 libry)

y na prostredie

tný rozsah:

evádzková 0° až 35 °C (32° až 95 °F)

ladovacia –40° až 65 °C (–40° až 149 °F)

vna vlhkosť (maximálna):

evádzková 10 % až 90 % (nekondenzujúca)

ladovacia 5 % až 95 % (nekondenzujúca)

orská výška (maximálna):

evádzková –15,2 až 3048 m (–50 až 10 000 stôp)

ladovacia –15,2 až 10 668 m (–50 až 35 000 stôp)
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trebujete: Pozrite:

 informácie o osvedčených bezpečnostných 
och nájdete v týchto dokumentoch: Záručné 
ácie, Zmluvné podmienky (iba USA), 
čnostné pokyny, Zákonné informácie, 
omické informácie a Licenčná zmluva 
ovým používateľom.

Prečítajte si dokumenty týkajúce sa 
bezpečnosti a zákonných požiadaviek dodané 
s vaším počítačom a stránku uvádzajúcu 
zákonné požiadavky na adrese: 
www.dell.com/regulatory_compliance.
____________

dzujeme si právo meniť informácie bez predchádzajúceho upozornenia.
9 Dell Inc. Všetky práva vyhradené. Vytlačené v Írsku.

dukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. 
ne zakázaná.

nné známky, ktoré sa v tomto texte používajú: Dell, logo DELL a Latitude sú ochrannými známkami 
c.; Intel je registrovaná ochranná známka a Atom je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation 
. a v iných krajinách.

é ochranné známky a obchodné názvy sa v tejto príručke môžu používať ako odkazy na spoločnosti, 
i uplatňujú nárok na tieto známky a názvy ich výrobkov. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek 
 na vlastníctvo iných než vlastných ochranných známok a obchodných názvov.
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