
Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 460 
Om advarsler

 ADVARSEL: EN ADVARSEL angir potensiell fare for 
skade på gjenstander, personskade eller død.
Fremside og bakside

1 optisk stasjon

2 optisk stasjon (tilleggsutstyr)

3 lampe for harddiskaktivitet

4 mediekortleser (tilleggsutstyr)

5 mikrofonkontakt

6 hodetelefonkontakt

7 frontpanel for stasjonsplass (åpen)

8 utløserknapper for optisk stasjon (2)

9 strømdrevet USB 2.0-kontakt

10 USB 2.0-kontakter (3)

11 dør i frontpanel (åpen)

12 strømknappen

13 diagnoselampe for strømforsyning

14 spenningsvalgbryter

15 strømkontakt

16 kontakter på baksiden av maskinen

17 spor for utvidelseskort (4)

18 åpning for sikkerhetskabel

19 Låsespor (for bruk av hengelås)

 MERK: Utmatingsknappen til den sekundære optiske stasjonen vil bare fungere hvis 

det er montert en sekundær optisk stasjon på datamaskinen.
Regulerende modell: D10M Regulerende type: D10M001 Desember 2010



Bakpanel

1 USB 2.0-kontakter (2)

2 lampe for koblingsintegritet

3 kontakt for nettverkskort

4 lampe for nettverksaktivitet

5 senter/forsterkerkontakt

6 Linjeinngang

7 front V/H linjeutgang

8 mikrofonkontakt

9 bakre V/H høyttalerkontakt

10 side V/H surroundkontakt

11 USB 2.0-kontakter (2)

12 VGA-kontakt

13 eSATA-kontakt

14 HDMI-kontakt

15 S/PDIF kontakt



1 Koble til nettverkskabelen 
(tilleggsutstyr).

2 Koble til telefonkabelen 
(tilleggsutstyr).

3 Hvis du har kjøpt det valgfrie dedikerte skjermkortet må du koble kabelen fra skjermen til kontakten på dette. Hvis ikke må du koble til skjermen med 
enten den integrerte VGA-kontakten eller den integrerte HDMI-kontakten. Du må bare koble til skjermen ved hjelp av én av de følgende kablene. 

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

5 Koble til strømkabelen(e). 6 Trykk inn strømknappene på skjermen og datamaskinen.

Hurtigoppsett

 ADVARSEL: Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du 
lese sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med datamaskinen. Du finner mer 
informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.

 MERK: Enkelte enheter følger ikke automatisk med og må bestilles.

 MERK: Noen av kablene kan være ekstradeler som ikke følger med 

din datamaskin.



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 H67

Prosessor Intel Core i3-serien
Intel Core i5-serien
Intel Core i7-serien

Skjermkort

Type skjermkort:

Integrert Intel HD graphics 2000

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

Videominne (dedikert): 256 MB, 512 MB og 1024 MB

Minne

Minnekontakt Fire DIMM-spor

Minnekapasitet 1 GB, 2 GB, 4 GB

Minnetype 1333 MHz DDR3

Minimumsminne 1 GB

Maksimumsminne 16 GB

Stasjoner

Eksternt tilgjengelig:

3,5-tommers 
stasjonsbrønner

én

5,25-tommers 
stasjonsbrønner

to

Internt tilgjengelig:

3,5 tommers SATA 
stasjonsbrønner

to



Kontrollamper og diagnoselamper

Strømknapplampe Hvitt lys — Fast hvitt lys indikerer at 
datamaskinen er på. Blinkende hvitt lys 
indikerer at datamaskinen er i ventemodus.
Gult lys — Fast gult lys når datamaskinen 
ikke starter, angir feil med systemkortet eller 
strømforsyningen. Blinkende gult lys angir 
feil med hovedkortet.

Aktivitetslys for stasjonen Hvitt lys — Blinkende hvitt lys indikerer at 
datamaskinen leser data fra eller skriver data 
til harddisken.

Lampe for 
koblingsintegritet

Grønt eller gult lys — Det er god forbindelse 
mellom nettverket og datamaskinen.
Av (lyser ikke) — Datamaskinen registrerer 
ingen fysisk tilkobling til nettverket.

Diagnoselamper Du finner mer informasjon om 
diagnoselampene i servicehåndboken som du 
finner på Dells nettsider for kundestøtte på 
support.dell.com/manuals.

Strøm

Wattstyrke 350 W

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

Maksimal varmeutstråling 1837 BTU/time (350 W strømforsyning)

MERK: Varmeavgivelse beregnes ved å bruke wattklassifiseringen for 

strømforsyningen.

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

viktig informasjon om spenningsinnstilling.

Klokkebatteri 3-V CR2032-litiumbatteri

Fysisk

Høyde

Uten base 360,00 mm (14,17 tommer)

Med base 362,90 mm (14,29 tommer)

Bredde 175,00 mm (6,89 tommer)

Dybde 445,00 mm (17,52 tommer)

Vekt 9,66 kg – 11,22 kg 
(21,30 pund – 24,74 pund)



Finne mer informasjon og ressurser
Se brosjyrene om sikkerhet og forskrifter, som følger med datamaskinen, 
og nettsiden for oppfyllelse av forskriftskrav på 
www.dell.com/regulatory_compliance for mer informasjon om:

• Gode sikkerhetsrutiner 
• Garanti
• Vilkår og betingelser
• Forskriftssertifisering
• Ergonomi
• Lisensavtale for sluttbruker
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© 2010 Dell Inc. Med enerett. Trykt i Polen.
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tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.
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er et varemerke som tilhører Intel Corporation i USA og andre land.

Andre varemerker og varenavn kan brukes i dette dokumentet som en 
henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, 
eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse i varemerker og 
navn som ikke er dets egne.

Omgivelser

Temperatur:

Ved bruk 10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)

Ikke i bruk –40 °C til 65 °C (–40 °F til 149 °F)

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

Høyde over havet:

Ved bruk –15,2 m til 3048 m (–50 fot til 10 000 fot)

Ikke i bruk –15,2 m til 10 668 m (–50 fot til 35 000 fot)

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