
Oplysninger om opsætning og funktioner

Dell Vostro 460 
Angående advarsler

 ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for 

tingskade, legemsbeskadigelse eller død.
Set forfra og bagfra

1 optisk drev

2 optsk drev (tilbehør)

3 indikator for harddiskaktivitet

4 mediekortlæser (tilbehør)

5 mikrofonstik

6 hovedtelefonstik

7 drevrum i frontpanel (åben)

8 optisk drev udløserknapper (2)

9 USB 2.0-stik med strømforsyning

10 USB 2.0-stik (3)

11 frontpaneldør (åben)

12 tænd/sluk-knap

13 diagnosticeringsindikator til 
strømforsyning

14 kontakt til valg af spænding

15 strømstik

16 stik på bagpanel

17 udvidelseskortstik (4)

18 sikkerhedskabelslot

19 hul til hængelås

 OBS! Den anden udløserknap til optisk drev fungerer kun, hvis der er installeret et 

andet optisk drev på computeren.
Regulatorisk model: D10M Regulatorisk type: D10M001 December 2010



Bagpanel

1 USB 2.0 -stik (2)

2 indikator for linkintegritet

3 stik til netværksadapter

4 indikator for netværksaktivitet

5 center/subwoofer-stik

6 stik til indgående linje

7 front L/R stik til udgående linje

8 mikrofonstik

9 bag L/R højtaler-stik

10 side L/R surround-stik

11 USB 2.0 -stik (2)

12 VGA-stik

13 eSATA-stik

14 HDMI-stik

15 S/PDIF-stik



1 Tilslut netværkskabel 
(valgfrit).

2 Tilslut telefonkabel (valgfrit).

3 Tilslut, hvis du købte det valgfrie separate grafikkort, skærmen til stikket på det separate grafikkort. Ellers tilslut skærmen vha. enten det 
indbyggede VGA- eller HDMI-stik. Tilslut skærmen med kun et af følgende kabler. 

4 Forbind USB-tastatur eller 
mus (valgfrit).

5 Tilslut strømkablet/
-kablerne.

6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.

Hurtig installation

 ADVARSEL: Før du starter på nogen af procedurerne i dette afsnit, 
skal du læse sikkerhedsoplysningerne, der fulgte med computeren. Du 
kan finde flere oplysninger om best practices på 
www.dell.com/regulatory_compliance.

 OBS! Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

 OBS! Nogle kabler medfølger muligvis ikke med computeren.



Specifikationer

 OBS! Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven 

skal følge med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste 

over specifikationerne for din computer på support.dell.com.

Systemoplysninger

Chipsæt Intel H67

Processor Intel Core i3-serien
Intel Core i5-serien
Intel Core i7-serien

Video

Videotype:

Integreret Intel HD graphics 2000

Dedikeret PCI-E x16-grafikkort
• NVIDIA GeForce GTX460
• NVIDIA M114A
• NVIDIA M207 GT420
• AMD Radeon HD 5450
• AMD Radeon HD 5670

Skærmhukommelse (diskret): 256 MB, 512 MB og 1024 MB

Hukommelse

Hukommelsesmodulstik Fire DIMM-stik

Hukommelsesmodulkapacitet 1, 2 eller 4 GB

Hukommelsestype 1333 MHz DDR3

Minimum hukommelse 1 GB

Maksimal hukommelse 16 GB

Drev

Eksternt tilgængelige:

3,5" drevrum et

5,25" drevrum to

Internt tilgængelige:

3,5" SATA-stik drevrum to



Kontrollamper og diagnosticeringslamper

Indikator for tænd/sluk-
knap

Hvidt lys — konstant hvidt lys indikerer 
tændt tilstand; blinkende hvidt lys indikerer 
at computeren er i slumretilstand.
Mørkegult lys — Konstant mørkegult lys, 
når computeren ikke starter, viser, at der 
problemer med bundkortet eller 
strømforsyningen. Blinkende mørkegult lys 
viser, at der er problemer med bundkortet.

Indikator for drevaktivitet Hvidt lys — Blinkende hvidt lys indikerer, at 
computeren læser data fra eller skriver data 
til harddisken.

Indikator for linkintegritet Grønt lys — Der er god forbindelse mellem 
netværk og computer.
Slukket (intet lys) — Computeren registrerer 
ingen fysisk forbindelse til netværket.

Diagnosticeringsindikatorer Hvis du vil have flere oplysninger om 
diagnosticeringsindikatorerne, skal du 
se Servicehåndbogen som findes på Dell 
Supports websted support.dell.com/manuals.

Strøm

Watt 350 W

Spænding 100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 
10 A/5 A

Maksimal varmeudstråling 1837 BTUs/h (350 W strømforsyning)

OBS! Varmeudstråling er beregnet på baggrund af strømforsyningens watt-tal.

OBS! Du kan finde vigtige oplysninger om spændingsindstillinger i de 

sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren.

Knapcellebatteri 3 V CR2032 litium-knapcelle

Fysisk

Højde

Uden bund 360,00 mm

Med bund 362,90 mm

Bredde 175,00 mm

Dybde 445,00 mm

Vægt 9,66 kg – 11,22 kg



Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de udgivelselser om sikkerhed og overholdelse 
af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om 
overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

• Bedste fremgangsmåder for sikkerhed 
• Garanti
• Vilkår og betingelser
• Lovpligtig certificering
• Ergonomi
• Licensaftale for slutbrugere

________________

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.
© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Polen.

Enhver form for gengivelse af disse materialer, uden skriftlig tilladelse fra Dell 
Inc., er strengt forbudt.

Varemærker, der er anvendt i denne tekst: Dell™, DELL-logoet og Vostro™ er 
varemærker, der er ejet af Dell Inc.; Intel® er et registreret varemærke og Core™ 
er et varemærke, der er ejet af Intel Corporation i USA. og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse 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 enhver form for 
ejendomsret til andre varemærker og -navne tilhørende andre.

Miljø

Temperatur:

Drift 10 °C til 35 °C

Ikke i drift –40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke fortættet)

Højde:

Drift –15,2 til 3048 m

Ikke i drift –15,2 til 10.668 m

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