
Om advarsler

 ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller 

død.

Dell Precision™ T5500/T5500n
Oplysninger om opsætning og funktioner

Tower — set forfra og bagfra

1 optiske drev (2) 2 indikator for linkintegritet

3 stik til hovedtelefon 4 mikrofonstik

5 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm 6 Dells rotérbare badge

7 lysindikatorer for diagnosticering (4) 8 USB 2.0 -stik (2)
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Desktop — Set forfra 

9 indikator for drevaktivitet 10 rum til ledning 

11 udløserknap til optisk drev 12 diagnosticeringslys til strømforsyning

13 diagnosticeringsknap til 
strømforsyning

14 strømstik

15 stik på bagpanel 16 stik til udvidelseskort (6)

17 dækslets frigørelseshaspe og øje til 
hængelås

1 optiske drev (2) 2 rum til ledning 

3 udløserknap til optisk drev 4 indikator for drevaktivitet 

5 USB 2.0 -stik (2) 6 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm 

7 Dells rotérbare badge 8 stik til hovedtelefon

9 mikrofonstik 10 indikator for linkintegritet

11 lysindikatorer for diagnose (4)
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Desktop — computer Visning bagfra  

Tower og desktop — Stik på bagpanel 

1 stik til udvidelseskort (6) 2 strømstik

3 diagnosticeringslys til strømforsyning 4 diagnosticeringsknap til strømforsyning

5 stik på bagpanel

1 parallelport 2 PS/2-musestik 

3 eSATA-stik 4 stik til udgående linje

5 indikator for netværksaktivitet 6 stik til netværksadapter

7 indikator for linkintegritet 8 stik til indgående linje 

9 USB 2.0 -stik (6) 10 PS/2-tastaturstik

11 seriel port
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Hurtig opsætning

 ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse 
sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. For yderligere informationer om 
bedste fremgangsmåde se www.dell.com/regulatory_compliance.

 FORSIGTIG: Installer ikke computeren et lukket sted, hvor der er begrænset luftgennemstrømning 
eller ingen luftgennemstrømning. Begrænsning af luftgennemstrømningen påvirker computerens 
ydeevne og kan overophede computeren. Hvis computeren installeres i et hjørne på eller under et 
skrivebord, skal du sørge for en afstand på mindst 5,1 cm fra computerens bagside til væggen for at 
tillade den luftgennemstrømning, der kræves for at sikre en korrekt ventilation.

 BEMÆRKNING: Fjern støv fra rillen bag på computeren, hvis den er støvet. 

 BEMÆRKNING: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut skærmen vha. et af de følgende kabler:

a Dobbelt skærm Y-adapterkabel b Det hvide DVI-kabel

c Det blå VGA-kabel d Det blå VGA-kabel til DVI-adapter



e DisplayPort-kabel f DisplayPort til DVI-adapter

g DisplayPort til VGA-adapter 2 Tilslut en USB-enhed, såsom et tastatur 
eller en mus.



Specifikationer

 BEMÆRKNING: Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge 

med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste med specifikationerne for din 

computer på support.dell.com.

3 Tilslut netværkskablet. 4 Tilslut modem (hvis det er installeret).

5 Tilslut strømkablet(erne). 6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på 
skærmen og computeren.

Processor

Type: Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5500-serien

Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5500-serien

Systeminformation

Systemchipset Intel 5500/5520

Databusbredde 64 bit



Video

Type:

Diskret PCI Express 2.0 x16 (to stik)

BEMÆRKNING: Understøtter to grafikkort med fuld højde 

og længde ved hjælp af stik til PCIe x16-grafikkort

Drev

Eksternt tilgængelige to 5,25" drevrum og et 3,5" drevrum (rum til ledning)

Internt tilgængelige tre 3,5" SATA drevbåse

Tilgængelige enheder • op til to af følgende 5,25" enheder: SATA DVD-ROM/CD-
RW Combo, DVD+/-RW Blu-ray™-drev, HD/DVD 
Combo Blu-ray-drev

• internt 1,44 MB 3.5" drev

• eksternt USB 3,5" drev

• intern USB Flash Reader 

• op til tre 3,5" SATA- eller SAS-harddiske (harddiske kan 
placeres i 5,25" rum med en valgfri adapter)

BEMÆRKNING: Understøtter maksimalt tre harddiske

Knapper og lysdioder

Computeren set forfra:

Tænd/sluk-knap trykknap

Indikator for strøm grøn lysindikator — blinker grønt i dvaletilstand, lyser 
kontant grønt, når der er tændt for strømmen

orange lysdiode — Blinkende orange angiver et problem 
med systemkortet. En konstant gul lysindikator angiver, at 
systemkortet ikke kan starte initialisering, men 
strømforsyningen er god - i normal driftstilstand

lyser ikke — System er slukket

Indikator for drevaktivitet grøn indikator — angiver, at computeren læser data fra eller 
skriver data til SATA-harddisken eller cd/dvd. 

Indikator for linkintegritet grøn indikator — Der eksisterer en god forbindelse mellem 
netværket og computeren

slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk 
forbindelse til netværket.



Computerens bagside: 

Indikator for linkintegritet 
(på integreret netværkskort)

grøn indikator — Der eksisterer en god 10 Mbps-forbindelse 
mellem netværket og computeren

orange indikator — Der eksisterer en god 100 Mbps-
forbindelse mellem netværket og computeren 

gul indikator — Der eksisterer en god 1000 Mbps-
forbindelse mellem netværket og computeren

slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk 
forbindelse til netværket.

Indikator for netværksaktivitet 
(på integreret netværkskort)

gul blinkende lysindikator 

LED-diagnoselys til 
strømforsyning

grøn indikator — Angiver, at strømforsyning fungerer korrekt

slukket (intet lys) — Angiver, at der ikke er strøm til 
strømforsyning

Strøm

AC-strømforsyning:

Spænding (du kan finde vigtig 
information om 
spændingsindstilling i de 
sikkerhedsoplysninger, som 
fulgte med computeren)

100–240 VAC, 50–60 Hz, 12,0 A

Møntcellebatteri 3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Mål

Højde 44,71 cm

Bredde 17,25 cm 

Dybde 46,83 cm 

Vægt 17,20 kg 

Knapper og lysdioder (fortsat)



Find flere informationer og ressourcer

Miljø

Temperatur:

Drift 10° til 35° C

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

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

Højde:

Drift –15,2 til 3048 m

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 skal: Se:

Find informationer om bedste fremgangsmåder 
for din computer, se garantiinformation, 
handelsbetingelser (kun USA), 
suikkerhedsinstruktioner, regulatorisk 
infornation, ergonomi og slutbrugerlicensaftale.

Sikkerheds og regulatorisk dokumentetion, der 
blev leveret med din computer og hjemmesiden 
overensstemmelseserklæring på
ïïïKÇÉääKÅçãLêÉÖìä~íçêó|Åçãéäá~åÅÉ.
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