
Information om installation och funktioner

Dell Vostro 460 
Om varningar

 VARNING! En VARNING signalerar risk för 

skada på egendom eller person, eller livsfara.
Framsida och baksida

1 optisk enhet

2 optisk enhet (tillval)

3 indikator för hårddiskaktivitet

4 mediakortläsare (tillval)

5 mikrofonkontakt

6 hörlurskontakt

7 frontpanel för enhetsfack (öppen)

8 utmatningsknappar för optisk enhet (2)

9 strömsatt USB 2.0-kontakt

10 USB 2.0-kontakter (3)

11 frontpanellucka (öppen)

12 strömbrytare

13 diagnostikindikator för strömförsörjning

14 spänningsväljare

15 strömkontakt

16 kontakter på bakpanelen

17 kortplatser för expansionskort (4)

18 säkerhetskabeluttag

19 hänglåsuttag

 OBS! Utmatningsknappen för den andra optiska enheten fungerar endast om det finns 

en andra optisk enhet installerad i datorn.
Regleringsmodell: D10M Regleringstyp: D10M001 December 2010



Bakpanel

1 USB 2.0-kontakter (2)

2 indikator för länkintegritet

3 nätverksadapterkontakt

4 indikator för nätverksaktivitet

5 mitt-/bashögtalarkontakt

6 linjeingångskontakt

7 främre L/R-linjeutgångskontakt

8 mikrofonkontakt

9 bakre L/R-högtalarkontakt

10 L/R-surroundkontakt på sidan

11 USB 2.0-kontakter (2)

12 VGA-kontakt

13 eSATA-kontakt

14 HDMI-kontakt

15 S/PDIF-kontakt



1 Anslut nätverkskabeln (tillval). 2 Anslut telefonkabeln (tillval).

3 Om du köpte tillvalet separat grafikkort ansluter du bildskärmen till kontakten på det separata grafikkortet. Anslut annars bildskärmen till antingen 
den inbyggda VGA- eller HDMI- kontakten. Anslut bildskärmen med en av följande kablar. 

4 Anslut USB-tangentbordet 
eller musen (tillval).

5 Anslut en eller flera 
strömkablar.

6 Tryck på strömknappen på datorn och på skärmen.

Snabbinstallation

 VARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska 

du läsa igenom säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer 

information säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance.

 OBS! En del enheter kanske inte finns med om du inte beställde dem.

 OBS! Vissa kablar kanske inte levererades med datorn.



Specifikationer

 OBS! Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste 

levereras med datorn. Fullständiga och aktuella specifikationer för 

datorn finns på support.dell.com.

Systeminformation

Kretsuppsättning Intel H67

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

Grafik

Grafiktyp:

Inbyggt Intel HD graphics 2000

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

Grafikminne (separat): 256 MB, 512 MB och 1024 MB

Minne

Minnesmodulkontakt fyra DIMM-kortplatser

Minnesmodulkapacitet 1, 2 eller 4 GB

Minnestyp 1333 MHz DDR3

Minimalt minne 1 GB

Maximalt minne 16 GB

Enheter

Externt åtkomliga:

3,5-tums enhetsfack ett

5,25-tums enhetsfack två

Internt åtkomliga:

3,5-tums SATA- 
enhetsfack

två



Kontroll- och diagnostikindikatorer

Strömbrytarindikator Vitt sken — Fast vitt sken visar att 
strömmen är påslagen; blinkande vitt 
sken visar att datorn är i strömsparläge.
Gult sken — Fast gult sken när datorn 
inte startar indikerar ett problem med 
moderkortet eller strömförsörjningen. 
Blinkande gult sken indikerar ett problem 
med moderkortet.

Indikator för enhetsaktivitet Vitt sken — Blinkade vitt sken visar att 
datorn läser data eller skriver data till 
hårddisken.

Indikator för länkintegritet Grönt eller gult sken — Anslutningen 
mellan nätverket och datorn fungerar bra.
Släckt — Datorn har ingen fysisk anslutning 
till nätverket.

Diagnostisklampor Mer information om diagnostikindikatorer 
finns i servicehandboken som du hittar på 
Dells supportwebbplats på 
support.dell.com/manuals.

Strömförsörjning

Effekt 350 W

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

Maximal värmeförlust 1837 BTU/tim. (350 W strömförsörjning)

OBS! Värmeförlust beräknas baserat på nätaggregatets märkeffekt.

OBS! Viktig information om spänningsinställning finns i säkerhetsinformationen 

som medföljde datorn.

Knappcellsbatteri 3 V CR2032-litiumcellbatteri

Fysiska mått

Höjd

Utan bas 360,00 mm (14,17 tum)

Med bas 362,90 mm (14,29 tum)

Bredd 175,00 mm (6,89 tum)

Djup 445,00 mm (17,52 tum)

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



Hitta mer information och resurser

Läs i publikationerna som levererades med datorn angående 
säkerhet och föreskrifter samt webbplatsen för regelefterlevnad 
på www.dell.com/regulatory_compliance för mer information om:

• Säkert handhavande 
• Garanti
• Villkor
• Föreskrifter
• Ergonomi
• Licensavtal för slutanvändare

________________

Informationen i denna publikation kan ändras utan föregående varning.
© 2010 Dell Inc. Med ensamrätt. Tryckt i Polen.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt 
förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen och Vostro™ 
är varumärken som tillhör Dell Inc.; Intel® är ett registrerat varumärke och 
Core™ är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.

Andra varumärken kan användas i publikationen och hänvisar då antingen till 
de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. frånsäger 
sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.

Miljöpåverkan

Temperatur:

Vid drift 10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)

Ej i drift –40 °C till 65 °C (–40 °F till 149 °F)

Relativ luftfuktighet 20 % till 80 % (icke-kondenserande)

Höjd:

Vid drift –15,2 m till 3048 m (–50 fot till 10 000 fot)

Ej i drift –15,2 m till 10 668 m (–50 fot till 35 000 fot)

Luftburen föroreningsnivå G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985
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