
Oplysninger om opsætning og funktioner

Desktop - set forfra og bagfra
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1 lampe for drevaktivitet 

2 Wi-Fi-aktivitetslampe 

3 netværksaktivitetslampe 1 

4 netværksaktivitetslampe 2 

5 DVD-drevbås 

6 USB 2.0-stik (2)

7 eksternt stik til strømknappen

8 diagnosticeringslysdioder (4)

9 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm

10 diagnosticeringsknap til strømforsyning

11 diagnosticeringslys til strømforsyning

12 frigørelseshåndtag til dæksel

13 ring til hængelås

14 sikkerhedskabelrille

15 strømkabelstik

16 stik på bagpanel

17 udvidelseskortstik (4)

1617

7

11

12

13

14

15

10

52 3 4

Reguleringsmodel: D01D; Reguleringstype: D01D001 – Desktop
Reguleringsmodel: D01S; Reguleringstype: D01S001 – Small Form Factor

Dell™ OptiPlex™ XE Angående advarsler
 ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for 

tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

November 2009



Small Form Factor – set forfra og bagfra
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2

1 lampe for drevaktivitet 

2 Wi-Fi-aktivitetslampe 

3 netværksaktivitetslampe 1 

4 netværksaktivitetslampe 2 

5 DVD-drevbås

6 USB 2.0-stik (2)

7 eksternt stik til strømknappen

8 diagnosticeringslysdioder (4)

9 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm

10 diagnosticeringsknap til strømforsyning

11 diagnosticeringslys til strømforsyning

12 frigørelseshåndtag til dæksel

13 ring til hængelås

14 sikkerhedskabelrille

15 strømkabelstik

16 stik på bagpanel

17 udvidelseskortstik (2)
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Desktop og Small Form Factor – bagpanel

1 serielt stik 1

2 indikator for linkintegritet 2

3 stik til netvækskort 2

4 netværksaktivitetslampe 2

5 indikator for linkintegritet 1

6 stik til netvækskort 1

7 netværksaktivitetslampe 1

8 serielt stik 2

9 Wi-Fi-stik

10 PS/2-musestik

11 stik til udgående linje

12 stik til indgående linje/mikrofon

13 PS/2-tastaturstik

14 VGA-stik

15 24 V strømdrevet USB 2.0-stik

16 USB 2.0-stikforbindelser (4)

17 DisplayPort
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1 Tilslut netværkskabel 
(valgfrit).

2 Forbind USB-tastatur eller 
mus (valgfrit).

3 Forbind skærmen med (kun) et af følgende kabler:

a Det blå VGA-kabel. b DisplayPort-kablet. c DVI-kablet til DisplayPort-
adapteren.

d VGA-kablet til en 
DisplayPort-adapter.

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

Hurtig opsætning

 ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne 

i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som 

blev leveret med computeren. Du kan finde yderligere 

informationer om bedste fremgangsmåde ved at gå 

til www.dell.com/regulatory_compliance.

 BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du 

ikke bestilte dem.



Specifikationer

 BEMÆRK: Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge 

loven skal følge med computeren. Gå til support.dell.com for at få en 

komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer.

Systemoplysninger

Chipset Intel® Q45/ICH10DO integreret chipset

Processor • Intel® Core™2 E7400

• Intel® Pentium® Dual Core E5300

• Intel® Celeron® 440

Video

Videotype:

Indbygget integreret på systemkortet

Diskret PCI-E x16 dual-channel-grafikkort
med en DVI-port og et DisplayPort-stik

Videohukommelse

Indbygget Microsoft® Windows® XP

op til 512 MB delt skærmhukommelse 
(med 1 GB systemhukommelse)

op til 1 GB delt skærmhukommelse
(med 2 GB eller mere systemhukommelse)

Windows Vista® og Windows 7

op til 272 MB delt skærmhukommelse
(med 1 GB systemhukommelse)

op til 784 MB delt skærmhukommelse
(med 2 GB systemhukommelse)

op til 1296 MB delt skærmhukommelse
(med 3 GB systemhukommelse)

op til 1808 MB delt skærmhukommelse
(med 4 GB systemhukommelse)

op til 3856 MB delt skærmhukommelse
(med 8 GB systemhukommelse)

BEMÆRK: Skærmhukommelse tildeles 

dynamisk baseret på computerens samlede 

hukommelse og grafikprogrammer.

Diskret 512 MB

Hukommelse

Hukommelsesmodul stik 4 DIMM-stik

Hukommelsesmodul 
kapacitet

1 GB eller 2 GB 

Hukommelsestype 1066 MHz DDR3

Hukommelse (minimum) 1 GB

Hukommelse (maksimum) 8 GB

Video (fortsat)



Drev Desktop Small form factor

Eksternt tilgængelige:

5,25" drevbåse et et (slimline)

Internt tilgængelige:

3,5" SATA-drevbås to et

Tilgængelige enheder:

2,5" SATA-harddiske to to

3,5" SATA-harddiske to et

5,25" SATA DVD+/-RW-drev et et (slimline)

Kontrollamper og diagnosticeringslamper

Strømknaplampe Blåt lys – Konstant blåt lys viser 
strømtilstand, blinkende blåt viser, at 
computeren er i dvaletilstand.

Orange lys – Konstant orange, når 
computeren ikke starter, viser, at der er et 
problem med systemkort eller 
strømforsyning. Blinkende orange lys viser, 
at der er et problem med systemkortet.

Lampe for drevaktivitet Viser aktivitet for SATA-harddisk eller 
cd/dvd.

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

Netværksforbindelseslampe Blåt lys – Der findes en god forbindelse 
imellem netværk og computer.

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

Lysdioder for 
diagnosticering

Fire lamper på computerens frontpanel. 
For at få flere oplysninger om 
diagnosticeringslamperne skal du se 
Servicehåndbogen, som findes på Dell 
Supports websted: 
support.dell.com/manuals.

Wi-Fi®-forbindelseslampe Blåt lys – Der findes en god forbindelse 
imellem netværk og computer.

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

Strøm Watt Maksimal 
varmeudstråling

Spænding

Desktop (EPA) 300 W 1204 (BTU/time) 100-240 VAC, 
50/60 Hz, 6,0 A 

Small Form 
Factor (EPA) 

280 W 1124 (BTU/time) 100-240 VAC, 
50/60 Hz, 5,0 A

BEMÆRK: Varmeudstråling er beregnet baseret på strømforsyningsangivelsen.

BEMÆRK: Du kan finde vigtige oplysninger om spændingsindstillinger i de 

sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren.

Møntcellebatteri 3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Kontrollamper og diagnosticeringslamper (fortsat)



Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Se sikkerheds- og regulatorisk dokumentation, der blev leveret med din 
computer og hjemmesiden overensstemmelseserklæring på 
www.dell.com/regulatory_compliance for at få flere oplysninger om:

• Bedste praksisser for sikkerhed

• Garanti

• Vilkår og betingelser

• Regulatorisk certificering

• Ergonomi

• Licensaftale for slutbrugere

________________

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.

Anvendte varemærker i denne tekst: Dell,  DELL-logoet og OptiPlex er 
varemærker, der tilhører Dell Inc.; Microsoft, Windows og Windows Vista er 
enten varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Microsoft 
Corporation i USA og/eller andre lande; Intel, Celeron og Pentium er 
registrerede varemærker og Core er et varemærke, som tilhører Intel 
Corporation i USA  og andre lande; WI-FI er et registreret varemærke tilhørende 
Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

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. frasiger sig al ejerinteresse i 
varemærker og -navne, som ikke er deres egne.

Mål Desktop Small form factor

Højde 10,93 cm (4,30") 8,52 cm (3,35")

Bredde 39,65 cm (15,60") 28,96 cm (11,40")

Dybde 34,90 cm (13,70") 32,36 cm (12,70")

Vægt (minimum) 9,38 kg (20,60 lbs) 6,48 kg (14,3 lbs)

Miljø

Temperatur

Drift 10° til 45°C (50° til 113°F)

Opbevaring -40° til 60°C

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

Højde:

Drift under 3048 m (10,000 fod)

Opbevaring under 10.668 m (35.000 fod)

Niveau for luftbårne 
forurenende stoffer

G2 eller lavere som defineret af 
ISA-S71.04-1985 
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