
Informasjon om konfigurering og funksjoner

Stasjonær PC – forside og bakside
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1 aktivitetslampe for stasjon 

2 Wi-Fi-aktivitetslampe 

3 lampe 1 for nettverksaktivitet 

4 lampe 2 for nettverksaktivitet 

5 DVD-stasjonsplass 

6 USB 2.0-kontakter (2)

7 ekstern strømknappkontakt

8 diagnoselamper (4)

9 strømknapp, strømlampe

10 diagnoseknapp for strømforsyning

11 diagnoselampe for strømforsyning

12 deksellåsutløser

13 hengelåsring

14 åpning for sikkerhetskabel

15 strømkabelkontakt

16 kontakter på baksiden av maskinen

17 spor for utvidelseskort (4)
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Forskriftsmodell: D01D. Forskriftstype: D01D001 – stasjonær PC
Forskriftsmodell: D01S. Forskriftstype: D01S001 – liten formfaktor-PC

Dell™ OptiPlex™ XE Om advarsler

 ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for 

skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

November 2009



Liten formfaktor-PC – forside og bakside
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2

1 aktivitetslampe for stasjon 

2 Wi-Fi-aktivitetslampe 

3 lampe 1 for nettverksaktivitet 

4 lampe 2 for nettverksaktivitet 

5 DVD-stasjonsplass

6 USB 2.0-kontakter (2)

7 ekstern strømknappkontakt

8 diagnoselamper (4)

9 strømknapp, strømlampe

10 diagnoseknapp for strømforsyning

11 diagnoselampe for strømforsyning

12 deksellåsutløser

13 hengelåsring

14 åpning for sikkerhetskabel

15 strømkabelkontakt

16 kontakter på baksiden av maskinen

17 spor for utvidelseskort (2)
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Stasjonær PC og liten formfaktor-PC – bakpanel

1 seriell kontakt 1

2 lampe 2 for koblingsintegritet

3 kontakt 2 for nettverkskort

4 lampe 2 for nettverksaktivitet

5 lampe 1 for koblingsintegritet

6 kontakt 1 for nettverkskort

7 lampe 1 for nettverksaktivitet

8 seriell kontakt 2

9 Wi-Fi-kontakt

10 kontakt for PS/2-mus

11 linje-ut-kontakt

12 linje-inn-/mikrofonkontakt

13 kontakt for PS/2-tastatur

14 VGA-kontakt

15 24V USB 2.0-kontakt

16 USB 2.0-kontakter (4)

17 DisplayPort
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1 Koble til nettverkskabelen 
(tilleggsutstyr).

2 Koble til USB-tastaturet eller 
-musen (tilleggsutstyr).

3 Koble til skjermen med én av følgende kabler:

a Den blå VGA-kabelen. b DisplayPort-kabelen. c DVI-kabelen til 
DisplayPort-adapteren.

d VGA-kabelen til 
DisplayPort-adapteren.

4 Koble til strømkabelen 
eller -kablene.

5 Trykk på strømknappene på skjermen og datamaskinen.

Hurtigoppsett

 ADVARSEL: Før du starter noen av prosedyrene i denne 

delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med 

datamaskinen. Du finner mer informasjon om beste praksis 

på www.dell.com/regulatory_compliance.

 MERK: Enkelte enheter er kanskje ikke inkludert hvis du 

ikke bestilte dem.



Spesifikasjoner

 MERK: Følgende er spesifikasjoner som loven krever at skal følge med 

datamaskinen. Hvis du vil ha en komplett og oppdatert liste over 

spesifikasjonene for datamaskinen, kan du gå til support.dell.com.

Systeminformasjon

Brikkesett Intel® Q45/ICH10DO innebygd brikkesett

Prosessor • Intel® Core™2 E7400

• Intel® Pentium® Dual Core E5300

• Intel® Celeron® 440

Grafikk

Grafikktype:

Integrert integrert på hovedkortet

Diskret PCI-E x16-grafikkort med dobbel kanal
med én DVI-port og én DisplayPort-kontakt

Grafikkminne:

Integrert Microsoft® Windows® XP:

opptil 512 MB med delt grafikkminne 
(med 1 GB systemminne)

opptil 1 GB med delt grafikkminne
(med 2 GB eller mer systemminne)

Windows Vista® og Windows 7

opptil 272 MB med delt grafikkminne
(med 1 GB systemminne)

opptil 784 MB med delt grafikkminne
(med 2 GB systemminne)

opptil 1296 MB med delt grafikkminne
(med 3 GB systemminne)

opptil 1808 MB med delt grafikkminne
(med 4 GB systemminne)

opptil 3856 MB med delt grafikkminne
(med 8 GB systemminne)

MERK: Grafikkminne tilordnes dynamisk 

basert på den totale minnekapasiteten til 

datamaskinen og grafikkprogrammer.

Diskret 512 MB

Minne

Minnemodul- 
kontakt

4 DIMM-spor

Minnemodul- 
kapasitet

1 eller 2 GB 

Minnetype 1066 MHz DDR3

Minimumsminne 1 GB

Maksimumsminne 8 GB

Grafikk  (fortsetter)



Stasjoner Stasjonær PC Liten 
formfaktor-PC

Eksternt tilgjengelige:

5,25-tommers stasjonsplasser én én (lav)

Internt tilgjengelige:

3,5-tommers 
SATA-stasjonsplasser

to én

Tilgjengelige enheter:

2,5-tommers SATA-harddisker to to

3,5-tommers SATA-harddisker to én

5,25-tommers SATA 
DVD+/-RW-stasjon

én én (lav)

Kontrollamper og diagnoselamper

Lys på strømknapp Blått lys – et konstant blått lys indikerer 
at datamaskinen er slått på, mens 
blinkende blått lys indikerer at 
datamaskinen er i ventemodus.

Gult lys – et konstant gult lys når 
datamaskinen ikke starter, indikerer feil 
med systemkortet eller strømforsyningen. 
Blinkende gult lys indikerer feil med 
systemkortet.

Aktivitetslampe for 
stasjonen

Viser aktiviteten på SATA-harddisken eller 
CD/DVD-stasjonen.

Blått lys – blinkende blått lys indikerer at 
datamaskinen leser data fra eller skriver data 
til stasjonen.

Nettverkslampe Blått lys – det er god forbindelse mellom 
nettverket og datamaskinen.

Av (lyser ikke) – datamaskinen registrerer ingen 
fysisk tilkobling til nettverket.

Diagnoselamper Fire lamper er plassert på frontpanelet på 
datamaskinen. Du finner mer informasjon 
om diagnoselampene i servicehåndboken 
som du finner på Dells webområde for 
brukerstøtte på support.dell.com/manuals.

Wi-Fi®-tilkoblingslampe Blått lys – det er god forbindelse mellom 
nettverket og datamaskinen.

Av (lyser ikke) – datamaskinen registrerer ingen 
fysisk tilkobling til nettverket.

Strøm Wattforbruk Maksimal 
varmeavledning

Spenning

Stasjonær PC 
(EPA)

300 W 1204 (BTU/t) 100–240 VAC, 
50/60 Hz, 6,0 A 

Liten formfaktor-
PC (EPA) 

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

MERK: Varmeavledning er beregnet ved å bruke wattklassifiseringen for 

strømforsyningen.

MERK: Se sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen, for å få 

viktig informasjon om spenningsinnstillinger.

Klokkebatteri 3 V CR2032-litiumbatteri

Kontrollamper og diagnoselamper  (fortsetter)



Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, 
samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på 
www.dell.com/regulatory_compliance, hvis du vil ha mer informasjon om

• gode fremgangsmåter for sikkerhet

• garanti

• vilkår og betingelser

• forskriftssertifisering

• ergonomi

• lisensavtale for sluttbruker

________________

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2009 Dell Inc. Med enerett. Trykt i Irland.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig 
tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: Dell, DELL-logoen og OptiPlex er 
varemerker for Dell Inc. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten 
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og/eller andre land. Intel, Celeron og Pentium er registrerte varemerker og Core 
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Fysiske mål Stasjonær PC Liten formfaktor-PC

Høyde 10,93 cm 
(4,30 tommer)

8,52 cm 
(3,35 tommer)

Bredde 39,65 cm 
(15,60 tommer)

28,96 cm 
(11,40 tommer)

Dybde 34,90 cm 
(13,70 tommer)

32,36 cm 
(12,70 tommer)

Vekt (minimum) 9,38 kg (20,60 lb.) 6,48 kg (14,3 lb.)

Miljø

Temperatur

Ved bruk 10 til 45 °C (50 til 113 °F)

Ikke i bruk –40 til 60 °C (–40 til 140 °F)

Relativ fuktighet 20 til 80 % (ikke-kondenserende)

Høyde over havet

Ved bruk under 3048 m (10 000 fot)

Ikke i bruk under 10 668 m (35 000 fot)

Luftforurensnings- 
nivå 

G2 eller lavere, som definert i henhold til 
ISA-S71.04-1985
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