
Dell™ Inspiron™ 560/570: 
Specificaţii detaliate
Acest document oferă informaţii necesare pentru configurarea şi actualizarea 
driverelor şi pentru efectuarea unui upgrade pentru computerul dvs.

 NOTĂ: Ofertele pot fi diferite în funcţie de regiune. Pentru mai multe informaţii 
cu privire la configuraţia computerului, faceţi clic pe Start → Help and 
Support (Ajutor şi asistenţă) şi selectaţi opţiunea de vizualizare a 
informaţiilor despre computerul dvs.

Tipuri de procesor

Inspiron 560 • Intel® Celeron®

• Intel Pentium® Dual Core

• Intel Core™2 Duo

• Intel Core2 Quad

Inspiron 570 • AMD® Sempron™

• AMD Athlon™ II X2/X3/X4

• AMD Phenom™ II X2/X3/X4

Memorie

Conectori patru sloturi DIMM DDR3 accesibile din interior

Capacităţi modul de memorie 1 GO şi 2 GO

Tip memorie DIMM DDR3 1066 MHz; 
numai memorie non-ECC

Configuraţii de memorie posibile 1 GO, 2 GO, 3 GO, 4 GO, 5 GO, 6 GO, 7 GO şi 8 GO 

NOTĂ: Configuraţiile de memorie de peste 4 GO 
necesită un sistem de operare pe 64 de biţi.

Chipset sistem

Inspiron 560

Inspiron 570

Intel G43 

AMD 785G



Unităţi

Accesibile din exterior • două compartimente de 5,25 inchi pentru unităţi 
SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW Super 
Multi Drive sau unitate combo Blu-ray Disc™

• un compartiment de 3,5 inchi pentru o unitate 
FlexBay pentru un cititor de carduri media opţional

Accesibile din interior două compartimente de 3,5 inchi pentru unităţi de 
hard disk SATA

Video

Integrat

Inspiron 560

Inspiron 570

Intel GMA X4500

ATI Radeon™ HD 4200

Separat card PCI Express x16 (opţional)

Audio

Tip sistem integrat pe 7.1 canale, High Definition Audio

Conectorii de pe placa de sistem

Memorie patru conectori cu 240 de pini

PCI un conector cu 124 de pini

PCI Express x1 doi conectori cu 36 de pini

PCI Express x16 un conector cu 164 de pini

Alimentare (placă de sistem) un conector EPS la 12 V cu 24 de pini 
(compatibil ATX)

Ventilator pentru procesor un conector cu 4 pini

Ventilator pentru carcasă un conector cu 3 pini

Conector USB frontal trei conectori cu 9 pini

Conector audio frontal un conector cu 9 pini pentru sunet stereo pe două 
canale şi microfon

SATA patru conectori cu 7 pini



Conectori externi

Adaptor de reţea un conector RJ45

USB doi pe panoul din faţă şi patru pe panoul din spate 
Conectori compatibili USB 2.0

Audio panoul din faţă – un conector pentru căşti şi unul 
pentru microfon

panoul din spate – şase conectori pentru suport 7.1

Video un conector VGA cu 15 pini şi 
un conector HDMI cu 19 pini

Comunicaţii

Wireless (opţional) card PCI Express WiFi cu suport pentru 
802.11a/b/g/n

Modem (opţional) Modem PCI

Sloturi de extensie

PCI

Conectori unul

Dimensiune conector 124 de pini 

Lăţime date conector (maxim) 32 biţi

Viteză magistrală 33 MHz

PCI Express x16

Conectori unul

Dimensiune conector 164 de pini 

Lăţime date conector (maxim) 16 magistrale PCI Express

Viteză magistrală 16 GO/s (bidirecţional)



PCI Express x1

Conectori doi

Dimensiune conector 36 de pini 

Lăţime date conector (maxim) 1 magistrală PCI Express

Viteză magistrală

Inspiron 560 500 MO/s (bidirecţional)

Inspiron 570 1000 MO/s (bidirecţional)

Alimentare

Alimentare cu c.c.

Putere 300 W

Degajare maximă a căldurii 1574 BTU/oră

NOTĂ: Degajarea de căldură se calculează în funcţie de puterea nominală a 
sursei de alimentare.

Tensiune de intrare 115/230 V c.a.

Frecvenţă de intrare 50/60 Hz

Curent nominal de ieşire 7/4 A

Baterie

Baterie rotundă cu litiu CR2032 de 3 V

Date fizice

Înălţime 375,92 mm (14,80 inchi)

Lăţime 176,02 mm (6,93 inchi)

Adâncime 442,98 mm (17,44 inchi)

Greutate (începând de la) 7,9 kg (17,4 livre)

Sloturi de extensie (continuare)
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Mediul ambiant al computerului

Interval de temperatură:

În stare de funcţionare între 10 şi 35 °C (între 50 şi 95 °F)

Depozitare între -40 şi 65 °C (între -40 şi 149 °F)

Umiditate relativă între 20% şi 80% (fără condens)

Vibraţie maximă (utilizând un spectru de vibraţie aleator care simulează mediul utilizatorului):

În stare de funcţionare 0,25 GRMS

Depozitare 2,2 GRMS

Şoc maxim (măsurat cu unitatea de hard disk cu capetele parcate frontal şi la un şoc sub 
forma unui impuls semisinusoidal de 2 ms):

În stare de funcţionare 40 G timp de 2 ms cu o schimbare de velocitate de 
20 inchi/s (51 cm/s)

Depozitare 50 G timp de 26 ms cu o schimbare de velocitate 
de 320 inchi/s (813 cm/s)

Altitudine (maximă):

În stare de funcţionare între -15,2 şi 3.048 m (între -50 şi 10.000 picioare)

Depozitare între -15,2 şi 10.668 m (între -50 şi 35.000 picioare)

Nivel contaminant în suspensie G2 sau inferior, aşa cum este definit de 
ISA-S71.04-1985
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