
Dell Vostro 1440/1540/1450/1550
ותכונות התקנה על מידע

אזהרות אודות

:אזהרה
.מוות או גופנית פגיעה, לרכוש נזק של אפשרות מציינת" אזהרה"

Vostro 1440/1450 - ומאחור מלפנים

מלפנים מבט. 1 איור

מצלמה מצב נורית.1

מצלמה.2

צג.3

)2 (רמקולים.4
)USB 2.0) 2 מחברי.5
אופטי כונן.6

P22G,P18Fתקינה דגם
P22G001,P22G003,P18F001,P18F002 תקינה סוג

2011 – 05



אופטי כונן של הוצאה לחצן.7

שמע מחברי.8

מיקרופון.9

מגע משטח.10

זיכרון כרטיס קורא.11

)2 (מגע משטח לחצני.12
התקנים מצב נוריות.13

מקלדת.14

הפעלה לחצן.15

מאחור מבט. 2 איור

אבטחה כבל חריץ.1

סוללה.2

חשמל מחבר.3

אוורור פתחי.4

רשת מחבר.5

VGA מחבר.6
HDMI מחבר.7
USB 2.0 מחבר.8

:אזהרה
Dell מחשב כאשר. בהם להצטבר לאבק לאפשר או חפצים לתוכם להכניס, האוורור פתחי את לחסום אין
עלולה האוויר זרימת הגבלת. סגורה מזוודה כגון, נאותה אוויר זרימת ללא בסביבה לאחסנו אין, פועל

זו מהמאוורר רעש. מתחמם כשהוא המאוורר את מפעיל המחשב. לשריפה לגרום או למחשב נזק לגרום
.במחשב או במאוורר בעיה על מצביע ואינו רגילה תופעה
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Vostro 1540/1550 - ומאחור מלפנים

מלפנים מבט. 3 איור

מצלמה מצב נורית.1

מצלמה.2

צג.3

)2 (רמקולים.4
אופטי כונן.5

אופטי כונן של הוצאה לחצן.6

)USB 2.0) 2 מחברי.7

מגע משטח.8

)2 (מגע משטח לחצני.9
מיקרופון.10

זיכרון כרטיס קורא.11

התקנים מצב נוריות.12

מקלדת.13

הפעלה לחצן.14
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מאחור מבט. 4 איור

אבטחה כבל חריץ.1

סוללה.2

חשמל מחבר.3

אוורור פתחי.4

רשת מחבר.5

VGA מחבר.6
HDMI מחבר.7
USB 2.0 מחבר.8
שמע מחברי.9

:אזהרה
Dell מחשב כאשר. בהם להצטבר לאבק לאפשר או חפצים לתוכם להכניס, האוורור פתחי את לחסום אין
עלולה האוויר זרימת הגבלת. סגורה מזוודה כגון, נאותה אוויר זרימת ללא בסביבה לאחסנו אין, פועל

זו מהמאוורר רעש. מתחמם כשהוא המאוורר את מפעיל המחשב. לשריפה לגרום או למחשב נזק לגרום
.במחשב או במאוורר בעיה על מצביע ואינו רגילה תופעה

מהירה התקנה

:אזהרה
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.
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:אזהרה
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.

:התראה
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.

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

.החשמל ולשקע במחשב AC-ה מתאם של למחבר AC-ה מתאם את חבר.1

AC מתאם. 5 איור

).אופציונלי (הרשת כבל את חבר.2

רשת מחבר. 6 איור

).אופציונלי (מקלדת או עכבר כגון, USB התקני חבר.3

USB מחבר. 7 איור
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.המחשב את להפעיל כדי ההפעלה לחצן על ולחץ המחשב צג את פתח.4

הפעלה לחצן. 8 איור

:הערה
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.

מפרטים

:הערה
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.

מערכת מידע

:שבבים ערכת

Vostro 1450/Vostro 1550Intel HM67

Vostro 1440/Vostro 1540שבבים ערכת Intel HM57 Express

Intel Celeron•:מעבד
•Intel Core i3 series
•Intel Core i5 series

וידאו

המערכת בלוח משולבוידאו סוג

משולב וידאונתונים אפיק

:וזיכרון וידאו בקר

:משולב
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וידאו

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

Vostro 1440/Vostro 1540גרפיקת Intel HD

:נפרדים כרטיסים

Vostro 1440AMD Radeon HD6450M

Vostro 1450AMD Radeon HD6470M

זיכרון

SODIMM חריצי שניזיכרון מחבר

GB / 2 GB / 4 GB 1זיכרון קיבולת

DDR3, 1333 MHzזיכרון סוג

GB 1מינימלי זיכרון

GB 8מרבי זיכרון

סוללה

)Whr 2.20 (תאים 6 של יון-ליתיום סוללתסוג

:מידות

')אינץ 2.10 (מ"מ 53.39עומק

')אינץ 0.80 (מ"מ 20.44גובה

')אינץ 8.12 (מ"מ 206.44רוחב

)ליברות 0.75 (ג"ק 0.34משקל

V 11.1מתח

:טמפרטורות טווח

צלזיוס מעלות 35 עד 10הפעלה

צלזיוס מעלות 65 עד 40-בהפעלה לא

V 3 של CR2032 איון-ליתיוםמטבע סוללת

AC מתאם

:סוג
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AC מתאם

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro
1540 / Vostro 1550 משולב מסך כרטיס עם

65 W

Vostro 1440 65נפרד מסך כרטיס עם W

Vostro 1450 90נפרד מסך כרטיס עם W

VAC 240 עד VAC 100כניסה מתח

A 1.50)מרבי (כניסה זרם

Hz 60 עד Hz 50כניסה תדר

:יציאה זרם

65 W3.34 A) רציף(

90 W4.62 A

)VDC -/+) 1.0 VDC 19.50נקוב יציאה מתח

:מידות

')אינץ 1.11 (מ"מ 28.20גובה

')אינץ 2.28 (מ"מ 57.90רוחב

')אינץ 5.40 (מ"מ 137.16עומק

:טמפרטורות טווח

צלזיוס מעלות 40 עד 0הפעלה

צלזיוס מעלות 65 עד 40-בהפעלה לא

פיזיות מידות

Vostro 1440 / Vostro 1450:

)WLED לוח עם (גובה
עד' אינץ 1.24 (מ"מ 34.70 עד מ"מ 31.50

')אינץ 1.36

')אינץ 13.46 (מ"מ 342.00רוחב

')אינץ 9.60 (מ"מ 244.00עומק

)ליברות 4.85 (ג"ק 2.2)מינימלי (משקל

Vostro 1540 / Vostro 1550:

)WLED לוח עם (גובה
עד' אינץ 1.24 (מ"מ 34.50 עד מ"מ 31.50

')אינץ 1.35

')אינץ 14.80 (מ"מ 376.00רוחב
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פיזיות מידות

')אינץ 10.23 (מ"מ 260עומק

)ליברות 5.22 (ג"ק 2.37)מינימלי (משקל

סביבה תנאי

:טמפרטורה

צלזיוס מעלות 35 עד 10הפעלה

צלזיוס מעלות 65 עד 40-אחסון

):מקסימום (יחסית לחות

)עיבוי ללא (% 90 עד % 10הפעלה

)עיבוי ללא (% 95 עד % 5אחסון

ISA–71.04–1985-ב כמוגדר G1אווירי זיהום רמת

נוספים ומשאבים מידע איתור

של הבית דף את בנוסף וראה שברשותך המחשב עם שסופקו והתקינה הבטיחות במסמכי עיין
נוסף מידע לקבלת קwww.dell.com/regulatory_complianc בכתובת לתקינה התאימות
:אודות

מיטביים בטיחות נוהלי•

תקינה אישור•

ארגונומיה•

:אודות נוסף מידע לקבלת www.dell.com בכתובת בקר

אחריות•

)בלבד ב"ארה (והתניות תנאים•
קצה למשתמש רישיון הסכם•

.הודעה ללא להשתנות עשוי זה בפרסום המידע
© 2011 Dell Inc .שמורות הזכויות כל.

.Dell Inc- מ בכתב הרשאה ללא אלה חומרים של סוג מכל העתקה על מוחלט איסור חל

,™DELL ,Dell Precision™ ,Precision ON הלוגו, ™Dell: זה בטקסט שבשימוש מסחריים סימנים
ExpressCharge™ ,Latitude™ ,Latitude ON™ ,OptiPlex™ ,Vostro™ ו -Wi-Fi Catcher™ סימנים הם

סימנים הם ®Celeron- ו ®Dell Inc .Intel® ,Pentium® ,Xeon® ,Core™ ,Atom™ ,Centrino של מסחריים
רשום מסחרי סימן הוא ®AMD. אחרות ובמדינות ב"בארה Intel Corporation של מסחריים סימנים או רשומים מסחריים

-ו ™AMD Opteron™ ,AMD Phenom™ ,AMD Sempron™ ,AMD Athlon™ ,ATI Radeon- ו
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ATI FirePro™ של מסחריים סימנים הם Advanced Micro Devices, Inc .Microsoft® ,Windows®,
MS-DOS® ,Windows Vista® ,הלחצן Start) של) התחל Windows Vista ו -Office Outlook® סימנים הם

.אחרות במדינות או/ו הברית בארצות Microsoft Corporation של רשומים מסחריים סימנים או מסחריים
Blu-ray Disc™ בבעלות מסחרי סימן הוא Blu-ray Disc Association) BDA (תקליטורים על לשימוש ברשיון וניתן

ידי-על שכזה סימן של שימוש וכל Bluetooth® SIG, Inc בבעלות רשום מסחרי סימן היא ®Bluetooth המילה. ונגנים
Dell Inc ברשיון נעשה .Wi-Fi® של רשום מסחרי סימן הוא Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

על לבעלות הטוענות לישויות להתייחס כדי זה בפרסום אחרים מסחריים ובשמות מסחריים בסימנים שימוש שייעשה ייתכן
לאלה פרט מסחריים ושמות מסחריים בסימנים קנייני חלק כל על מוותרת Dell Inc. שלהן למוצרים או, והשמות הסימנים

.שבבעלותה
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