
Σχετικά µε την προειδοποίηση

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

σωµατική βλάβη ή θάνατο.

Dell™ Latitude™ XT2
Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα 
χαρακτηριστικά

Μπροστινή και δεξιά όψη
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Υποδοχή κεραίας διατίθεται µόνο σε συστήµατα που 

διαθέτουν WWAN. Όταν δεν υπάρχει η Υποδοχή κεραίας, θα υπάρχει µια Λαβή 

στην κορυφή της οθόνης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε <Fn><F9> για εναλλαγή µεταξύ των τρόπων 

λειτουργίας WLAN και WWAN. Το Latitude XT2 δεν υποστηρίζει ταυτόχρονη 

λειτουργία των WLAN και WWAN.

1 υποδοχή κεραίας (µε 

δυνατότητα WWAN)

2 οθόνη

3 αισθητήρας φωτισµού 

περιβάλλοντος 

4 λυχνίες κατάστασης 

συσκευών

5 µικρόφωνο ψηφιακής 

συστοιχίας

6 συσκευή ανάγνωσης 

βιοµετρικών δεδοµένων

7 υποδοχή καλωδίου 

ασφαλείας

8 υποδοχή µικροφώνου

9 υποδοχή ακουστικών 10 υποδοχή ExpressCard

11 υποδοχή κάρτας Secure 

Digital (SD)

12 υποδοχή συνδυασµού 

USB/e-SATA

13 κουµπί Wi-Fi Catcher™ 14 διακόπτης 

ενεργοποίησης/απενεργοπ

οίησης ασύρµατου 

ραδιοφώνου

15 επιφάνεια αφής 16 κουµπιά επιφάνειας αφής

17 κουµπιά δείκτη-στιλό (track 

stick)

18 δείκτης-στιλό (track stick)

19 πληκτρολόγιο 20 µικρόφωνο ψηφιακής 

συστοιχίας

21 κουµπί τροφοδοσίας 22 κουµπί ασφαλείας 

Windows® 

23 κουµπί περιστροφής οθόνης 24 Κουµπί σηµείου ελέγχου 

της Dell (ControlPoint - 

DCP)



Πίσω και αριστερή όψη

1 ηχείο 2 θύρα IEEE 1394

3 υποδοχή USB (για κοινή 

χρήση ισχύος)

4 θυρίδα εξαερισµού

5 στιλό 6 λυχνία LED ένδειξης στιλό

7 υποδοχή πρόσδεσης στιλό 8 δείκτης ισχύος µονάδας 

σκληρού δίσκου (HDD)

9 πλακέτα λαβής 10 περιστρεφόµενη άρθρωση

11 υποδοχή USB µε ρεύµα 12 θύρα δικτύου

13 υποδοχή σήµατος εικόνας 14 σύνδεσµος µετασχηµατιστή 

AC

15 πίσω κουµπί πλακέτας 16 κουµπί ελέγχου κύλισης
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 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Μη φράσσετε, µη σπρώχνετε αντικείµενα και µην 

επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης µέσα στις θυρίδες εξαερισµού. Μην 

αποθηκεύετε τον υπολογιστή Dell™ σας σε περιβάλλον µε χαµηλή ροή 

αέρα, όπως κλειστό χαρτοφύλακα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο 

περιορισµός της ροής αέρα µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον 

υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερµαίνεται, ενεργοποιεί 

τον ανεµιστήρα. Ο θόρυβος του ανεµιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν 

υποδεικνύει πρόβληµα του ανεµιστήρα ή του υπολογιστή.

Γρήγορη ρύθµιση 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που 

αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, µελετήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που 

αποστέλλονται µαζί µε τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

µε τις βέλτιστες πρακτικές, ανατρέξτε στη διεύθυνση 

www.dell.com/regulatory_compliance.

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο µετασχηµατιστής AC λειτουργεί σε όλη την υφήλιο όταν 

τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα. Ωστόσο, τα φις του καλωδίου ρεύµατος και τα 

πολύπριζα διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα. Με τη χρήση µη συµβατού καλωδίου ή 

τη µη ενδεδειγµένη σύνδεση του καλωδίου στο πολύπριζο ή την πρίζα µπορεί να 

προκληθεί πυρκαγιά ή ζηµιά στον εξοπλισµό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του µετασχηµατιστή AC από τον 

υπολογιστή, πιάστε το βύσµα κι όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε τον σταθερά 

αλλά απαλά για να µην πάθει ζηµιά το καλώδιο. Όταν πιάσετε το καλώδιο του 

µετασχηµατιστή AC, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη γωνία του βύσµατος στο 

µετασχηµατιστή AC για να µην πάθει ζηµιά το καλώδιο.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες συσκευές µπορεί να µην συµπεριλαµβάνονται εάν δεν τις 

παραγγείλατε.

1 Συνδέστε το µετασχηµατιστή AC στην αντίστοιχη υποδοχή στον υπολογιστή και σε µια ηλεκτρική 

πρίζα. 



2 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου. 

3 Συνδέστε τις συσκευές USB, π.χ. ποντίκι ή πληκτρολόγιο. 

4 Συνδέστε τις συσκευές IEEE 1394, π.χ. συσκευή αναπαραγωγής µέσων. 

5 Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον 

υπολογιστή.



 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούµε να ανοίγετε και να κλείνετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον 

µία φορά προτού εγκαταστήσετε κάρτες ή συνδέσετε τον υπολογιστή µε συσκευή 

σύνδεσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, π.χ. εκτυπωτή.

Προδιαγραφές

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προσφερόµενα είδη µπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση του υπολογιστή σας, επιλέξτε 

διαδοχικά Έναρξη → Βοήθεια και Υποστήριξη και µετά επιλέξτε τη δυνατότητα 

προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

Êïõìðß ëåéôïõñãßáò

Äåßêôçò öüñôéóçò ìðáôáñßáò

Βίντεο 

Τύπος κάρτας γραφικών: ενσωµατωµένη στη µητρική πλακέτα, µε 

επιτάχυνση υλικού

∆ίαυλος δεδοµένων ενσωµατωµένα γραφικά

Ελεγκτής βίντεο Γραφικά Intel® Integrated "Cantiga" UMA

Μνήµη βίντεο έως 256 MB κοινής µνήµης βίντεο

Μπαταρία

Τύπος "έξυπνη" µπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων 

(χωρητικότητας 28 Whr)

"έξυπνη" µπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων 

(χωρητικότητας 42 Whr)



∆ιαστάσεις: 

Βάθος 96,84 mm (3,81 ßíôóåò)

Ύψος 13,7 mm (0,54 ßíôóåò)

Βάρος 0,24 κιλά (0,57 λίβρες) (4 κελιά)

0,34 κιλά (0,74 λίβρες) (6 κελιά)

Τάση 11,1 V DC 

Εύρος θερµοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0° έως 35°C (32° έως 95°F)

Κατά την αποθήκευση –40° έως 65°C (–40° έως 149°F)

∆ισκοειδής µπαταρία CR-2025

Τροφοδοτικό

Τάση εισόδου 100–240 VAC

Ρεύµα εισόδου (µέγιστο) 1,5 A

Συχνότητα εισόδου 50–60 Hz

Ρεύµα εξόδου 2,31 A

2,34 A (προαιρετικό)

4,62 A (προαιρετικό)

Ισχύς εξόδου 45 W, 65W(προαιρετικό) ή 90W(προαιρετικό)

Ονοµαστική τάση εξόδου 19,5 V DC

∆ιαστάσεις:

Ύψος 16,0 χιλιοστά (0,63 ίντσες) 

Πλάτος 63,0 χιλιοστά (2,48 ίντσες) 

Βάθος 88,0 χιλιοστά (3,46 ίντσες) 

Εύρος θερµοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0° έως 40°C (32° έως 1,04°F) 

Κατά την αποθήκευση –10° έως 70°C (–50° έως 158°F)

Μπαταρία (συνέχεια)



Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος 25,4 χιλιοστά (1,0 ίντσες)

Πλάτος 297,0 χιλιοστά (11,7 ίντσες)

Βάθος 218,6 χιλιοστά (8,6 ίντσες)

Βάρος 1,66 κιλά (3,66 λίβρες) (µε µπαταρία 4 

στοιχείων/τυπική διαµόρφωση λυχνίας LED)

1,737 κιλά (3,83 λίβρες) (µε µπαταρία 6 

στοιχείων/τυπική διαµόρφωση DLV)

Στοιχεία περιβάλλοντος

Εύρος θερµοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0° έως 35°C (32° έως 95°F)

Κατά την αποθήκευση –40° έως 65°C (–40° έως 149°F)

Σχετική υγρασία (µέγιστη):

Κατά τη λειτουργία 10% έως 90% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών)

Κατά την αποθήκευση 5% έως 95% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών)

Υψόµετρο (µέγιστο):

Κατά τη λειτουργία –15,2 έως 3.048 µ. (–50 έως 10.000 πόδια)

Κατά την αποθήκευση –15,2 έως 10.668 µέτρα (–50 έως 35.000 πόδια)

Αν θέλετε: Ανατρέξτε:

βρείτε πληροφορίες περί βέλτιστων πρακτικών 

ασφαλείας για τον υπολογιστή σας

Πληροφορίες εγγύησης, Όρους και 

Προϋποθέσεις (µόνο στις Η.Π.Α.), Οδηγίες 

περί ασφαλείας, Πληροφορίες περί 

κανονισµών, Πληροφορίες περί εργονοµίας και 

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

στα έγγραφα που παραλάβατε µαζί µε τον 

υπολογιστή σας και αφορούν στην ασφάλεια 

και τους ρυθµιστικούς κανόνες. Μπορείτε 

επίσης να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του 

ιστοτόπου για τη Συµµόρφωση προς τους 

ρυθµιστικούς κανόνες στη διεύθυνση

www.dell.com/regulatory_compliance.
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Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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