
Dell Vostro 1440/1540/1450/1550
Informace o instalaci a funkcích

O varováních

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo
smrti.

Pohled z přední a zadní strany – Vostro 1440 / 1450

Obrázek 1. Pohled z přední strany

1. indikátor stavu kamery
2. kamera
3. displej
4. reproduktory (2)

5. konektory USB 2.0 (2)
6. optická jednotka
7. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické

jednotky

Regulační model P22G,P18F
Regulační typ
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8. audiokonektory
9. mikrofon

10. dotyková podložka
11. čtečka paměťových karet

12. tlačítka dotykové podložky (2)
13. indikátory stavu zařízení
14. klávesnice
15. tlačítko napájení

Obrázek 2. Pohled ze zadní strany

1. slot bezpečnostního kabelu
2. baterie
3. konektor napájení
4. větrací otvory

5. síťový konektor
6. konektor VGA
7. konektor HDMI
8. konektor USB 2.0

VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly
žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač Dell
nenechávejte v prostředí se slabým větráním, například v uzavřeném kufříku. Při
nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač
zapne ventilátor při velkém zvýšení teploty. Hluk ventilátoru je normální
a neznamená problém ventilátoru ani počítače.
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Pohled z přední a zadní strany – Vostro 1540 / 1550

Obrázek 3. Pohled z přední strany

1. indikátor stavu kamery
2. kamera
3. displej
4. reproduktory (2)
5. optická jednotka
6. tlačítko pro vysunutí přihrádky optické

jednotky
7. konektory USB 2.0 (2)

8. dotyková podložka
9. tlačítka dotykové podložky (2)

10. mikrofon
11. čtečka paměťových karet
12. indikátory stavu zařízení
13. klávesnice
14. tlačítko napájení
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Obrázek 4. Pohled ze zadní strany

1. slot bezpečnostního kabelu
2. baterie
3. konektor napájení
4. větrací otvory
5. síťový konektor

6. konektor VGA
7. konektor HDMI
8. konektor USB 2.0
9. audiokonektory

VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly
žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Spuštěný počítač Dell
nenechávejte v prostředí se slabým větráním, například v uzavřeném kufříku. Při
nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač
zapne ventilátor při velkém zvýšení teploty. Hluk ventilátoru je normální
a neznamená problém ventilátoru ani počítače.

Rychlé nastavení

VAROVÁNÍ: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety
information that shipped with your computer. For additional best practices
information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

VAROVÁNÍ: The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However,
power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible
cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may
cause fire or equipment damage.
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VÝSTRAHA: When you disconnect the AC adapter cable from the computer, grasp
the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the
cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of
the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.

POZNÁMKA: Some devices may not be included if you did not order them.

1. Napájecí adaptér připojte ke konektoru napájení počítače a zapojte jej do
elektrické zásuvky.

Obrázek 5. Adaptér střídavého proudu

2. Připojte síťový kabel (volitelný).

Obrázek 6. Síťový konektor

3. Připojte zařízení USB, například myš nebo klávesnici (volitelné).

Obrázek 7. Konektor USB

4. Otevřete displej počítače a stisknutím tlačítka napájení počítač zapněte.
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Obrázek 8. Tlačítko napájení

POZNÁMKA: It is recommended that you turn on and shut down your computer at least
once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other
external device, such as a printer.

Technické údaje

POZNÁMKA: Offerings may vary by region. The following specifications are only those
required by law to ship with your computer. For more information regarding the
configuration of your computer, click Start → Help and Support and select the option to
view information about your computer.

Systémové informace

Čipová sada:

Vostro 1450 / Vostro 1550 Intel HM67

Vostro 1440 / Vostro 1540 Čipová sada Intel HM57 Express

Procesor:
• Intel Celeron
• Intel Core řady i3
• Intel Core řady i5

Grafika

Typ grafiky integrovaná na základní desce

Datová sběrnice integrovaná grafická karta

Řadič grafické karty a paměť:

Integrovaný:

Vostro 1450 / Vostro 1550
• Grafika Intel HD 2000
• Grafika Intel HD 3000

Vostro 1440 / Vostro 1540 Grafika Intel HD
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Grafika

Samostatná:

Vostro 1440 AMD Radeon HD6450M

Vostro 1450 AMD Radeon HD6470M

Paměť

Konektor paměti dva sloty SODIMM

Kapacita paměti 1 GB / 2 GB / 4 GB

Typ paměti DDR3, 1333 MHz

Minimální paměť 1 GB

Maximální paměť 8 GB

Baterie

Typ 6článková lithium-iontová baterie (2,20 Wh)

Rozměry:

Hloubka 53,39 mm (2,10 palce)

Výška 20,44 mm (0,80 palce)

Šířka 206,44 mm (8,12 palce)

Hmotnost 0,34 kg (0,75 lb)

Napětí 11,1 V

Teplotní rozsah:

Provozní 10 až 35 °C (50 až 95 °F)

Neprovozní –40 až 65 °C (–40 až 149 °F)

Knoflíková baterie 3V lithium-iontová baterie CR2032

Adaptér střídavého proudu

Typ:

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro
1540 / Vostro 1550 s integrovanou
grafickou kartou

65 W

Vostro 1440 se samostatnou grafickou
kartou

65 W
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Adaptér střídavého proudu

Vostro 1450 se samostatnou grafickou
kartou

90 W

Vstupní napětí 100 až 240 V stř.

Vstupní proud (maximální) 1,50 A

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Výstupní proud:

65 W 3,34 A (stálý)

90 W 4,62 A

Jmenovité výstupní napětí 19,50 V ss. (+/– 1,0 V ss.)

Rozměry:

Výška 28,20 mm (1,11 palce)

Šířka 57,90 mm (2,28 palce)

Hloubka 137,16 mm (5,40 palce)

Teplotní rozsah:

Provozní 0 až 40 °C (32 až 104 °F)

Neprovozní –40 až 65 °C (–40 až 149 °F)

Rozměry a hmotnost

Vostro 1440 / Vostro 1450:

Výška (s panelem WLED) 31,50 až 34,70 mm (1,24 až 1,36 palce)

Šířka 342,00 mm (13,46 palce)

Hloubka 244 mm (9,60 palce)

Hmotnost (minimální) 2,2 kg (4,85 lb)

Vostro 1540 / Vostro 1550:

Výška (s panelem WLED) 31,50 až 34,50 mm (1,24 až 1,35 palce)

Šířka 376,00 mm (14,80 palce)

Hloubka 260 mm (10,23 palce)

Hmotnost (minimální) 2,37 kg (5,22 lb)
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Okolní

teplota:

Provozní 10 až 35 °C (50 až 95 °F)

Skladovací –40 až 65 °C (–40 až 149 °F)

Relativní vlhkost (maximální):

Provozní 10 až 90 % (bez kondenzace)

Skladovací 5 až 95 % (bez kondenzace)

Úroveň uvolňování znečišťujících látek do
ovzduší

G1 definovaná normou ISA–71.04–1985

Vyhledání dalších informací a zdrojů

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové
stránky o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance,
kde najdete další informace o následujících tématech:

• Doporučené bezpečnostní postupy
• Regulační certifikace
• Ergonomie

Na adrese www.dell.com neleznete další informace o těchto tématech:

• Záruka
• Podmínky (pouze USA)
• Licenční smlouva pro koncového uživatele

Informace v této publikaci mohou být bez předchozího upozornění změněny.
© 2011 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána..

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™,
ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ jsou ochranné známky
společnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD® je
registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™,
ATI Radeon™ a ATI FirePro™ jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®,
Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď ochranné
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
anebo v jiných zemích. Blu-ray Disc™ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a
pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka
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Bluetooth® je vlastněná společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell
Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet
Compatibility Alliance, Inc.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity v souvislosti
s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell
Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.
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