
Dell Latitude 5420/E5420/E5420m/5520/E5520/
E5520m
Oplysninger om installation og funktioner
Angående advarsler

ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Latitude 5420/E5420/E5420m – Set forfra og bagfra

Figur 1. Set forfra

1. frigørelsesknap til skærmens lås
2. kamera (valgfrit tilbehør)
3. statusindikator for kamera (valgfrit

tilbehør)
4. mikrofon (valgfrit tilbehør)

5. skærmens lås
6. skærm
7. tænd/sluk-knap
8. VGA-stik
9. mikrofon

Regulatory Model: P15F, P16G
Regulatory Type: P15F001, P15F002, P16G001,

P16G002
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10. lydstyrkeknapper
11. udskubningsknap til optisk drev
12. optisk drev
13. USB 2.0-stik
14. hovedtelefonstik
15. fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
16. pegefelt

17. pegefeltknapper (2)
18. trådløs kontakt
19. strøm-/batteristatusindikator
20. trackstick-knapper (3)
21. trackstick (valgfrit tilbehør)
22. tastatur
23. statusindikator for enhed

Figur 2. Set bagfra

1. netværksstik
2. USB 2.0-stik
3. modemstik (valgfrit tilbehør)
4. strømstik
5. sikkerhedskabelrille
6. trækhuller til køling

7. IEEE 1394-stik
8. HDMI-stik
9. e-SATA/USB 2.0-stik

10. USB 2.0-stik
11. stik til SD-kort (Secure Digital)
12. ExpressCard-stik

ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i
ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav
luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige
computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver
varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren
eller computeren.
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Latitude 5520/E5520/E5520m – Set forfra og bagfra

Figur 3. Set forfra

1. skærmens lås
2. mikrofon
3. frigørelsesknap til skærmens lås
4. kamera (valgfrit tilbehør)
5. statusindikator for kamera (valgfrit

tilbehør)
6. skærm
7. mikrofon
8. tænd/sluk-knap
9. VGA-stik

10. udskubningsknap til optisk drev
11. optisk drev

12. USB 2.0-stik
13. hovedtelefonstik
14. fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
15. trådløs kontakt
16. strøm-/batteristatusindikator
17. pegefeltknapper (2)
18. pegefelt
19. trackstick-knapper (3)
20. trackstick (valgfrit tilbehør)
21. tastatur
22. statusindikator for enhed
23. lydstyrkeknapper
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Figur 4. Set bagfra

1. netværksstik
2. USB 2.0-stik
3. modemstik (valgfrit tilbehør)
4. strømstik
5. sikkerhedskabelrille
6. trækhuller til køling

7. IEEE 1394a-stik
8. HDMI-stik
9. eSATA/USB 2.0-stik

10. USB 2.0-stik
11. stik til SD-kort (Secure Digital)
12. ExpressCard-stik

ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i
ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav
luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige
computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver
varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren
eller computeren.

Hurtig installation

ADVARSEL: Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med
computeren, inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit. Du kan
finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på www.dell.com/
regulatory_compliance.
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ADVARSEL: AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Imidlertid
er der forskel på stikkontakterne og stikdåserne i de forskellige lande. Hvis du
bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller
stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.

FORSIGTIG: Når du fjerner AC-apterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket
(ikke i selve kablet) og trække bestemt, men forsigtigt, for at undgå at beskadige
kablet. Når du pakker AC-adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen
på AC-adapterens stik for at undgå at beskadige kablet.

BEMÆRK: Visse enheder er muligvis ikke inkluderet, hvis du ikke har bestilt dem.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på
computeren og til stikkontakten.

Figur 5. Vekselstrømsadapter
2. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

Figur 6. Netværksstik
3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit

tilbehør).

Figur 7. USB-stik
4. Tilslut IEEE 1394-enheder, f.eks. en 1394-harddisk (valgfrit tilbehør).
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Figur 8. 1394-stik
5. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde

computeren.

Figur 9. Tænd/sluk-knap

BEMÆRK: Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før
du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en docking-enhed eller anden
ekstern enhed, som f.eks. en printer.

Specifikationer

BEMÆRK: Indholdet kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er
udelukkende de specifikationer, som ifølge loven skal følge med computeren. Du
kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på
StartHjælp og support og  vælge at få vist oplysninger om computeren.

Systemoplysninger

Chipsæt

Latitude 5420/E5420/5520/E5520 Intel HM65 Express-chipsæt

Latitude E5420m/E5520m Intel GM45 Express-chipsæt

Processor

Latitude 5420/5520/E5420/E5520 • Intel Core i3-serien
• Intel Core i5-serien
• Intel Core i7-serien

Latitude E5420m/E5520m • Intel Core 2-serien
• Intel Celeron (Socket P)-serien
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Video

Videotype Intel UMA video

Databus indbygget skærmkort

Skærmkort og hukommelse

Latitude 5420/E5420/5520/E5520 • Intel HD graphics
• Intel HD graphics 3000

Latitude E5420m/E5520m Intel GM45

Hukommelse

Hukommelsesstik to DIMM-stik

Hukommelseskapacitet 1 GB, 2 GB, 4 GB og 8 GB

Hukommelsestype

Latitude 5420/E5420/5520/E5520 DDR3 SDRAM, 1333 MHz

Latitude E5420m/E5520m DDR3 SDRAM, 1066 MHz

Hukommelse (minimum) 1 GB

Hukommelse (maksimum) 8 GB

BEMÆRK: Kun 64 bit-operativsystemer
understøtter mere end 4 GB hukommelse.

Batteri

Type “Smart” litium-ion med 4, 6 eller 9 celler

Mål: 4 og 6 celler 9 celler

Højde 20,00 mm 20,00 mm

Bredde 208,00 mm 214,00 mm

Dybde 48,08 mm 71,79 mm

Vægt

4 celler 240,00 g

6 celler 344,73 g

9 celler 508,20 g
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Batteri

Spænding

4 celler 14,8 VDC

6 og 9 celler 11,1 VDC

Temperaturområde:

Drift 0 °C til 35 °C

Ikke i drift –40 °C til 65 °C

Knapcellebatteri 3 V CR2032 litium-knapcelle

Vekselstrømsadapter

Indgangsspænding 100 til 240 VAC

Indgangsstrøm (maksimum) 1,5 A, 1,6 A eller 1,7 A

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Udgangsspænding 65 W eller 90 W

Udgangsstrøm

65 W 3,34 A (kontinuerligt)

90 W 4,62 A (kontinuerligt)

Nominel udgangsspænding 19,5 +/– 1,0 VDC

Temperaturområde:

Drift 0 °C til 35 °C

Ikke i drift –40 °C til 65 °C

Fysisk Latitude 5420/E5420/
E5420m

Latitude 5520/E5520/
E5520m

Højde 29,90 mm til 32,50 mm 30,20 mm til 33,20 mm

Bredde 350,00 mm 388,00 mm

Dybde 240,00 mm 251,00 mm

Vægt • Latitude 5420/E5420/E5420m – 2,27 kg
• Latitude 5520/E5520 – 2,54 kg
• Latitude E5520m – 2,63 kg

8



Miljø

Temperatur:

Drift 0 °C til 35 °C

Opbevaring –40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed (maksimum) :

Drift 10% til 90% (ikke-kondenserende)

Opbevaring 5% til 95% (ikke-kondenserende)

Højde over havet (maksimum)

Drift –15,2 m til 3048 m

Opbevaring –15,2 m til 10668 m

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og
overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på
webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/
regulatory_complianc:
• Best practices for sikkerhed
• Lovpligtig certificering
• Ergonomi
Se www.dell.com for flere oplysninger om:
• Garanti
• Vilkår og betingelser (USA kun)
• Slutbrugerlicensaftale

Information in this publication is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of
Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, Dell Precision™, Precision ON™,

ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ are

trademarks of Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, and Celeron® are

registered trademarks or trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. AMD®

is a registered trademark and AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™,
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AMD Athlon™, ATI Radeon™, and ATI FirePro™ are trademarks of Advanced Micro Devices,

Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, the Windows Vista start button, and

Office Outlook® are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the

United States and/or other countries. Blu-ray Disc™ is a trademark owned by the Blu-ray Disc

Association (BDA) and licensed for use on discs and players. The Bluetooth® word mark is a

registered trademark and owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such mark by Dell

Inc. is under license. Wi-Fi® is a registered trademark of Wireless Ethernet Compatibility

Alliance, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities
claiming the marks and names or their products, Dell Inc. disclaims any proprietary interest in
trademarks and trade names other than its own.
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