
Informacije o nastavitvi in funkcijah

Dell Vostro 460 O opozorilih
 OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost 

poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.
Pogled s sprednje in zadnje strani

1 Optični pogon
2 Optični pogon (dodatna možnost)
3 Lučka dejavnosti trdega diska
4 Bralnik pomnilniških kartic 

(dodatna možnost)
5 Priključek za mikrofon
6 Priključek za slušalke
7 Sprednja plošča ležišča 

pogona (odprta)
8 Gumba za odstranjevanje 

optičnega pogona (2)
9 Priključek USB 2.0
10 Priključki USB 2.0 (3)
11 Vratca sprednje plošče (odprta)
12 Gumb za napajanje
13 Diagnostična lučka za napajanje
14 Stikalo za izbiro napetosti
15 Priključek za napajanje
16 Priključki na hrbtni plošči
17 Reže za razširitvene kartice (4)
18 Reža za varnostni kabel
19 Reža za ključavnico

 OPOMBA: Drugi gumb za odstranjevanje optičnega pogona deluje le, če je 
v računalnik nameščen drugi optični pogon.
Regulatorni model serije D10M Regulatorni tip: D10M001 December 2010



Hrbtna plošča

1 Priključka USB 2.0 (2)
2 Lučka celovitosti povezav
3 Priključek za omrežni 

vmesnik
4 Lučka aktivnosti omrežja
5 Priključek za sredinski 

zvočnik/nizkotonec
6 Vhodni priključek
7 Sprednji izhodni priključek L/D
8 Priključek za mikrofon
9 Priključek za zvočnike 

L/D na hrbtni strani
10 Stranski priključek 

za ozvočenje L/D
11 Priključka USB 2.0 (2)
12 Priključek VGA
13 Priključek eSATA
14 Priključek HDMI
15 Priključek S/PDIF



1 Priključite omrežni kabel 
(dodatna možnost).

2 Priključite telefonski kabel 
(dodatna možnost).

3 Če ste kupili dodatno diskretno grafično kartico, zaslon priklopite v priključek na diskretni grafični kartici. V nasprotnem primeru zaslon priključite 
s pomočjo integriranega priključka VGA ali HDMI. Monitor priključite z enim od naslednjih kablov.

4 Priključite tipkovnico ali 
miško USB (izbirno).

5 Priključite napajalne kable. 6 Pritisnite gumba za vklop na monitorju in računalniku.

Hitra nastavitev

 OPOZORILO: Preden se lotite kakršnih koli postopkov 
v tem poglavju, preberite varnostna navodila, ki so priložena 
vašemu računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu 
obiščite www.dell.com/regulatory_compliance.

 OPOMBA: Nekatere naprave niso vgrajene, če jih niste naročili.

 OPOMBA: Nekateri kabli vašemu računalniku morda niso 
priloženi.



Tehnični podatki

 OPOMBA: Naslednji tehnični podatki so le tisti, ki morajo biti 
priloženi računalniku zaradi skladnosti z zakonom. Za popoln in 
najnovejši seznam tehničnih podatkov za vaš računalnik obiščite 
support.dell.com.

Informacije o sistemu

Nabor vezij Intel H67

Procesor Intel Core serije i3
Intel Core serije i5
Intel Core serije i7

Grafična kartica

Vrsta grafične kartice:

Integriran Intel HD graphics 2000

Diskreten Grafična kartica PCI-E x16

• NVIDIA GeForce GTX460
• NVIDIA M114A
• NVIDIA M207 GT420
• AMD Radeon HD 5450
• AMD Radeon HD 5670

Grafični pomnilnik 
(diskreten)

256 MB, 512 MB in 1024 MB

Pomnilnik

Priključek pomnilniškega 
modula

Štiri reže DIMM

Zmogljivost pomnilniškega 
modula

1 GB, 2 GB ali 4 GB

Vrsta pomnilnika 1333 MHz DDR3

Najnižja količina pomnilnika 1 GB

Največja količina 
pomnilnika

16 GB

Pogoni

Zunanji:

Ležišča za 3,5-palčne 
pogone

en

Ležišča za 5,25-palčne 
pogone

dva

Notranji:

3,5-palčna SATA 
ležišča za pogone

dva



Nadzorne in diagnostične lučke

Lučka gumba za vklop Bela lučka — stalna bela lučka označuje 
stanje vklopa; utripajoča bela lučka označuje 
stanje mirovanja računalnika.

Oranžna lučka — stalna oranžna lučka sveti, 
ko se računalnik ne zažene, in označuje težave 
s sistemsko ploščo ali električnim napajanjem. 
Utripajoča oranžna lučka označuje težavo 
s sistemsko ploščo.

Lučka dejavnosti pogona Bela lučka — utripajoča bela lučka označuje, 
da računalnik bere podatke s trdega diska ali 
jih zapisuje nanj.

Lučka celovitosti povezav Zelena ali oranžna lučka — povezava med 
omrežjem in računalnikom je dobra.

Lučka ne sveti — povezava med omrežjem in 
računalnikom ni vzpostavljena.

Diagnostične lučke Za več informacij o diagnostičnih lučkah si 
oglejte priročnik za servisiranje na spletni 
strani Dellove podpore 
support.dell.com/manuals.

Napajanje

Moč 350 W

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

Največje odvajanje toplote 1837 BTUs/h (350 W napajanje)

OPOMBA: Odvajanje toplote je izračunano z uporabo nazivne 
moči napajalnika.

OPOMBA: Za pomembne informacije o napetosti si oglejte 
varnostne informacije, ki so priložene vašemu računalniku.

Gumbna baterija 3 V litijeva gumbna baterija CR2032

Mere

Višina

Brez osnovne plošče 360,00 mm (14,17 palca)

Z osnovno ploščo 362,90 mm (14,29 palca)

Širina 175,00 mm (6,89 palca)

Globina 445,00 mm (17,52 palca)

Teža 9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)



Iskanje dodatnih informacij in virov
Glejte varnostne in upravne dokumente, ki so bili priloženi vašemu računalniku, 
ter stran v zvezi z upravno skladnostjo www.dell.com/regulatory_compliance 
za več informacij o:

• najboljših varnostnih praksah 

• garanciji

• pogojih in določilih

• predpisanih certifikatih

• ergonomiki

• licenčni pogodbi za končnega uporabnika.

________________

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno na Poljskem.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. 
je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL in 
Vostro™ so blagovne znamke Dell Inc.; Intel® je registrirana blagovna znamka, 
Core™ pa blagovna znamka podjetja Intel Corporation v ZDA in drugih 
državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, 
ki se nanašajo na družbe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma 
na njihove izdelke. Dell Inc. se odreka vsem lastniškim interesom do blagovnih 
znamk in trgovskih imen, ki niso njegova last.

Okolje

Temperatura:

Med delovanjem od 10 °C do 35 °C (od 50 do 95 °F)

Med nedelovanjem od –40 °C do 65 °C (od –40 do 149 °F)

Relativna vlažnost 20 % do 80 % (brez kondenzacije)

Nadmorska višina:

Med delovanjem od –15,2 m do 3048 m

Med nedelovanjem od –15,2 m do 10.668 m

Nivo onesnaženja zraka G2 ali nižji, kot določa ISA-S71.04-1985
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