
Informatie over installatie en functies

Desktop — voor- en achteraanzicht
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1 activiteitslampje station 

2 Wi-Fi-activiteitslampje 

3 netwerkactiviteitslampje 1 

4 netwerkactiviteitslampje 2 

5 dvd-stationscompartiment 

6 USB 2.0-poorten (2)

7 connector van de externe aan-uitknop

8 diagnostische lampjes (4)

9 aan-uitknop, aan-uitlampje

10 diagnostische knop voeding

11 diagnostisch lampje voeding

12 kapontgrendelingslipje

13 hangslotbeugel

14 sleuf voor beveiligingskabel

15 voedingskabelconnector

16 connectoren op het achterpaneel

17 sleuven voor uitbreidingskaarten (4)

1617

7

11

12

13

14

15

10

52 3 4

Voorgeschreven model: D01D; Voorgeschreven type: D01D001 – Desktop
Voorgeschreven model: D01S; Voorgeschreven type: D01S001 – Small Form Factor

Dell™ OptiPlex™ XE Over waarschuwingen
 WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING duidt een risico van 

schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.
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Small Form Factor — voor- en achteraanzicht
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1 activiteitslampje station 

2 Wi-Fi-activiteitslampje 

3 netwerkactiviteitslampje 1 

4 netwerkactiviteitslampje 2 

5 dvd-stationscompartiment

6 USB 2.0-poorten (2)

7 connector van de externe aan-uitknop

8 diagnostische lampjes (4)

9 aan-uitknop, aan-uitlampje

10 diagnostische knop voeding

11 diagnostisch lampje voeding

12 kapontgrendelingslipje

13 hangslotbeugel

14 sleuf voor beveiligingskabel

15 voedingskabelconnector

16 connectoren op het achterpaneel

17 sleuven voor uitbreidingskaarten (2)
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Desktop en Small Form Factor — achterpaneel

1 seriële connector 1

2 verbindingsintegriteitslampje 2

3 netwerkadapterconnector 2

4 netwerkactiviteitslampje 2

5 verbindingsintegriteitslampje 1

6 netwerkadapterconnector 1

7 netwerkactiviteitslampje 1

8 seriële connector 2

9 Wi-Fi-connector

10 PS/2-muisaansluiting

11 lijnuitgang

12 lijningang/microfoonconnector

13 PS/2-toetsenbordaansluiting

14 VGA-poort

15 USB 2.0-connector met 24 V 
voeding

16 USB 2.0-poorten (4)

17 DisplayPort
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1 Sluit de netwerkkabel aan 
(optioneel).

2 Sluit het USB-toetsenbord of 
de muis aan (optioneel).

3 Sluit de monitor alleen aan met een van de volgende kabels:

a De blauwe VGA-kabel. b De DisplayPort-kabel. c De DVI-naar-DisplayPort-
adapter.

d De VGA-naar-DisplayPort-
adapter.

4 Sluit de voedingskabel(s) 
aan.

5 Druk op de aan-uitknoppen op de monitor en de computer.

Snelle installatie

 WAARSCHUWING: Voordat u aan een van de procedures 
in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te 
lezen die met de computer zijn meegeleverd. Raadpleeg 
www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie 
over beste praktijken.

 OPMERKING: Sommige apparaten zijn mogelijk niet 
meegeleverd als u deze niet hebt besteld.



Specificaties

 OPMERKING: De volgende specificaties zijn alleen de specificaties 

die volgens de wet bij uw computer moeten worden geleverd. Ga naar 

support.dell.com voor de volledige en actuele specificaties van uw 

computer.

Systeeminformatie

Chipset Intel® Q45/ICH10DO geïntegreerde 
chipset

Processor • Intel® Core™2 E7400

• Intel® Pentium® Dual Core E5300

• Intel® Celeron® 440

Video

Type grafische kaart:

Geïntegreerd geïntegreerd op systeembord

Afzonderlijk PCI-E x16 tweekanaals grafische kaart
met één DVI-poortconnector en één 
DisplayPortconnector

Videogeheugen:

Geïntegreerd Microsoft® Windows® XP

maximaal 512 MB gedeeld videogeheugen 
(met 1 GB systeemgeheugen)

maximaal 1 GB gedeeld videogeheugen
(met 2 GB of meer systeemgeheugen)

Windows Vista® en Windows 7

maximaal 272 MB gedeeld videogeheugen
(met 1 GB systeemgeheugen)

maximaal 784 MB gedeeld videogeheugen
(met 2 GB systeemgeheugen)

maximaal 1296 MB gedeeld videogeheugen
(met 3 GB systeemgeheugen)

maximaal 1808 MB gedeeld videogeheugen
(met 4 GB systeemgeheugen)

maximaal 3856 MB gedeeld videogeheugen
(met 8 GB systeemgeheugen)

OPMERKING: Het videogeheugen wordt 

dynamisch toegewezen op basis van het 

totale computergeheugen en de grafische 

toepassingen.

Afzonderlijk 512 MB

Geheugen

Geheugenmodule 
aansluiting

4 DIMM-sleuven

Geheugenmodule 
capaciteit

1 GB, 2 GB 

Type geheugen 1066 MHz DDR3

Minimumgeheugen 1 GB

Maximumgeheugen 8 GB

Video (vervolg)



Drives (schijven en stations) Desktop Small Form Factor

Extern toegankelijk:

5,25-inch 
stationscompartimenten

één één (slimline)

Intern toegankelijk:

3,5-inch SATA-
stationscompartiment

twee één

Beschikbare apparaten:

2,5-inch SATA vaste schijven twee twee

3,5-inch SATA vaste schijven twee één

5,25-inch SATA dvd+/-rw-station één één (slimline)

Knoplampjes en diagnostische lampjes

Lampje aan-uitknop Blauw lampje — aanhoudend blauw lampje 
geeft aan dat het systeem is ingeschakeld; 
knipperend blauw lampje geeft aan dat het 
systeem zich in de slaapstand bevindt.

Oranje lampje — aanhoudend oranje 
lampje als de computer niet opstart geeft 
aan dat er een probleem is met het 
systeembord of de voedingseenheid. Een 
knipperend oranje lampje geeft aan dat er 
een probleem is met het systeembord.

Activiteitslampje station Geeft activiteit weer van de SATA-vaste 
schijf of cd/dvd.

Blauw lampje — knipperend blauw lampje 
geeft aan dat de computer gegevens leest 
van of schrijft naar het station.

Netwerkverbindingslampje Blauw lampje — geeft aan dat er een goede 
verbinding tussen het netwerk en de 
computer is.

Uit (er brandt geen lampje) — geeft aan dat de 
computer geen fysieke verbinding tussen de 
computer en het netwerk detecteert.

Diagnostische lampjes Vier lampjes aan het voorpaneel van de 
computer. Raadpleeg voor meer informatie 
over de diagnostische lampjes het 
Servicehandboek dat beschikbaar is via de 
Dell Support-website op 
support.dell.com/manuals.

WiFi®-verbindingslampje Blauw lampje — geeft aan dat er een goede 
verbinding tussen het netwerk en de 
computer is.

Uit (er brandt geen lampje) — geeft aan dat de 
computer geen fysieke verbinding tussen de 
computer en het netwerk detecteert.

Voeding Wattage Maximale 
warmteafgifte

Spanning

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

Small Form 
Factor (EPA) 

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

OPMERKING: De warmteafgifte wordt berekend aan de hand van het 

wattage van de voeding.

OPMERKING: Raadpleeg de veiligheidsinformatie die bij uw computer is 

meegeleverd voor belangrijke informatie over de instelling van het voltage.

Knoopcelbatterij CR2032-lithiumknoopcel van 3 V

Knoplampjes en diagnostische lampjes (vervolg)



Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw 
computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op 
www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

• Beste praktijken op het gebied van veiligheid

• Garantie

• Algemene Voorwaarden en Policies

• Voorgeschreven certificering

• Ergonomie

• Gebruiksrechtovereenkomst

________________

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.
© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Ierland.
Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de 
schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.
Handelsmerken in deze tekst: Dell, het DELL-logo en OptiPlex zijn 
handelsmerken van Dell Inc.; Microsoft, Windows en Windows Vista zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in 
de Verenigde Staten en/of andere landen; Intel, Celeron en Pentium zijn 
gedeponeerde handelsmerken en Core is een handelsmerk van Intel 
Corporation in de VS en andere landen; WI-FI is een gedeponeerd handelsmerk 
van Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.
Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden 
gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de 
merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen 
enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of 
handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.

Fysieke specificaties Desktop Small Form Factor

Hoogte 10,93 cm 8,52 cm

Breedte 39,65 cm 28,96 cm

Diepte 34,90 cm 32,36 cm

Gewicht (minimum) 9,38 kg 6,48 kg

Omgeving

Temperatuur

In bedrijf 10° tot 45°C

Opslag -40° tot 60°C

Luchtvochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Hoogte:

In bedrijf lager dan 3048 m

Opslag lager dan 10.668 m

Luchtverontreinigings- 
niveau 

G2 of lager, zoals gedefinieerd in 
ISA-S71.04-1985
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