
Dell Vostro 1440/1540/1450/1550
ขอมูลการติดตั้งและคุณสมบัติ
เกี่ยวกับคำเตือน

คำเตือน: 'คำเตือน' จะชี้ถึงโอกาสเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

ดานหนาและดานหลัง — Vostro 1440/1450

รูปที่ 1. ดานหนา

1. ไฟลแสดงสถานะกลอง
2. กลอง
3. จอแสดงผล
4. ลำโพง (2)

5. ขั้วตอ USB 2.0 (2)
6. ไดรฟออพติคอล
7. ปุมเลื่อนถาดออกของออพติคอลไดรฟ
8. ขั้วตอสัญญาณเสียง

รุนตามขอบังคับ P22G,P18F
ประเภทตามขอบังคับ

P22G001,P22G003,P18F001,P18F002
2011 – 05



9. ไมโครโฟน
10. ทัชแพด
11. การดรีดเดอร
12. ปุมทัชแพด (2)

13. ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
14. แปนพิมพ
15. ปุมเปดปดเครื่อง

รูปที่ 2. ดานหลัง

1. ชองเสียบสายเคเบิลนิรภัย
2. แบตเตอรี่
3. ขั้วตอไฟ
4. ชองระบายความรอน

5. ขั้วตอเครือขาย
6. ขั้วตอ VGA
7. ขั้วตอ HDMI
8. ขั้วตอ USB 2.0

คำเตือน: อยาใหมีวัตถุหรือฝุนละอองอุดกั้นที่ชองระบายอากาศ อยาเก็บคอมพิวเตอร Dell ของคุณไวในที่อากาศถายเทต่ำ
เชน ในกระเปาใบเล็ก ๆ ขณะเปดใชงานอยู การระบายอากาศที่ไมดีอาจสงผลเสียตอคอมพิวเตอรหรือทำใหเกิดเพลิงไหมได
คอมพิวเตอรจะเปดใชงานพัดลมเมื่อคอมพิวเตอรเกิดความรอน เสียงของพัดลมถือเปนเรื่องปกติ และไมเปนขอบงชี้วาเกิด
ปญหากับพัดลมหรือคอมพิวเตอร
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ดานหนาและดานหลัง – Vostro 1540/1550

รูปที่ 3. ดานหนา

1. ไฟลแสดงสถานะกลอง
2. กลอง
3. จอแสดงผล
4. ลำโพง (2)
5. ไดรฟออพติคอล
6. ปุมเลื่อนถาดออกของออพติคอลไดรฟ
7. ขั้วตอ USB 2.0 (2)

8. ทัชแพด
9. ปุมทัชแพด (2)

10. ไมโครโฟน
11. การดรีดเดอร
12. ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
13. แปนพิมพ
14. ปุมเปดปดเครื่อง
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รูปที่ 4. ดานหลัง

1. ชองเสียบสายเคเบิลนิรภัย
2. แบตเตอรี่
3. ขั้วตอไฟ
4. ชองระบายความรอน
5. ขั้วตอเครือขาย

6. ขั้วตอ VGA
7. ขั้วตอ HDMI
8. ขั้วตอ USB 2.0
9. ขั้วตอสัญญาณเสียง

คำเตือน: อยาใหมีวัตถุหรือฝุนละอองอุดกั้นที่ชองระบายอากาศ อยาเก็บคอมพิวเตอร Dell ของคุณไวในที่อากาศถายเทต่ำ
เชน ในกระเปาใบเล็ก ๆ ขณะเปดใชงานอยู การระบายอากาศที่ไมดีอาจสงผลเสียตอคอมพิวเตอรหรือทำใหเกิดเพลิงไหมได
คอมพิวเตอรจะเปดใชงานพัดลมเมื่อคอมพิวเตอรเกิดความรอน เสียงของพัดลมถือเปนเรื่องปกติ และไมเปนขอบงชี้วาเกิด
ปญหากับพัดลมหรือคอมพิวเตอร

ติดตั้งดวน

คำเตือน: 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.

คำเตือน: 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.

4



ขอควรระวัง: 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.

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

1. ใหตออะแดปเตอร AC เขากับชองตออะแดปเตอร AC ในเครื่องและตอไปยังเตาเสียบปลั๊กไฟ

รูปที่ 5. อะแดปเตอร AC

2. ตอสายเครือขาย (อุปกรณเสริม)

รูปที่ 6. ขั้วตอเครือขาย

3. ตออุปกรณ USB เชน เมาสหรือแปนพิมพ (อุปกรณเสริม)

รูปที่ 7. ขั้วตอ USB

4. เปดหนาจอคอมพิวเตอรและกดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อเปดใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
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รูปที่ 8. ปุมเปดปดเครื่อง

หมายเหต:ุ 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.

ขอมูลทางเทคนิค

หมายเหต:ุ 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.

ขอมูลเครื่อง

ชิปเซ็ต

Vostro 1450/Vostro 1550 Intel HM67

Vostro 1440/Vostro 1540 ชิปเซ็ต Intel HM57 Express

โปรเซสเซอร • Intel Celeron
• Intel Core i3 series
• Intel Core i5 series

การแสดงผล

ประเภทของวิดีโอ ออนบอรด

บัสขอมูล การดจอออนบอรด

สวนควบคุมและหนวยความจำการแสดงผล

ออนบอรด

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

Vostro 1440/Vostro 1540 Intel HD Graphics
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การแสดงผล

การดจอแยก

Vostro 1440 AMD Radeon HD6450M

Vostro 1450 AMD Radeon HD6470M

หนวยความจำ

ชองตอหนวยความจำ สล็อต SODIMM สองชอง

ความจุหนวยความจำ 1 GB / 2 GB / 4 GB

ประเภทหนวยความจำ DDR3, 1333 MHz

หนวยความจำขั้นต่ำ 1 GB

หนวยความจำสูงสุด 8 GB

แบตเตอรี่

ประเภท ลิเธียมไอออน 6 เซลล (2.20 Whr)

ขนาด:

หนา 53.39 มม. (2.10 นิ้ว)

สูง 20.44 มม. (0.80 นิ้ว)

กวาง 206.44 มม. (8.12 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.34 กก. (0.75 ปอนด)

แรงดันไฟฟา 11.1 V

ชวงอุณหภูมิ:

ขณะใชงาน 10 °C ถึง 35 °C (50 °F ถึง 95 °F)

ไมไดใชงาน -40 °C ถึง 65 °C (-40 °F ถึง 149 °F)

ถานกระดุม 3 V CR2032 ลิเธียม

อะแดปเตอร AC

ประเภท

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro
1540 / Vostro 1550 พรอมการดจอในตัว

65 W

Vostro 1440 พรอมการดจอแยก 65 W

Vostro 1450 พรอมการดจอแยก 90 W
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อะแดปเตอร AC

แรงดันไฟฟาเขา 100 VAC ถึง 240 VAC

กระแสไฟเขา (สูงสุด) 1.50 A

ความถี่สัญญาณขาเขา 50 Hz ถึง 60 Hz

กระแสไฟออก

65 W 3.34 A (ตอเนื่อง)

90 W 4.62 A

พิกัดแรงดันไฟฟาขาออก 19.50 VDC (+/- 1.0 VDC)

ขนาด:

สูง 28.20 มม. (1.11 นิ้ว)

กวาง 57.90 มม. (2.28 นิ้ว)

หนา 137.16 มม. (5.40 นิ้ว)

ชวงอุณหภูมิ:

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

ไมไดใชงาน -40 °C ถึง 65 °C (-40 °F ถึง 149 °F)

ขนาด

Vostro 1440/Vostro 1450:

ความสูง (มีแผง WLED) 31.50 ถึง 34.70 มม. (1.24 ถึง 1.36 นิ้ว)

กวาง 342.00 มม. (13.46 นิ้ว)

หนา 244 มม. (9.60 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 2.2 กก. (4.85 ปอนด)

Vostro 1540/Vostro 1550:

ความสูง (มีแผง WLED) 31.50 ถึง 34.50 มม. (1.24 ถึง 1.35 นิ้ว)

กวาง 376.00 มม. (14.80 นิ้ว)

หนา 260 มม. (10.23 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 2.37 กก. (5.22 ปอนด)

อุณหภูมิ

แวดลอม:
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อุณหภูมิ

ขณะใชงาน 10 °C ถึง 35 °C (50 °F ถึง 95 °F)

เก็บรักษา -40 °C ถึง 65 °C (-40 °F ถึง 149 °F)

ความชื้นสัมพัทธ (สูงสุด) :

ขณะใชงาน 10% ถึง 90% (ไมมีไอน้ำ)

เก็บรักษา 5% ถึง 95% (ไมมีไอน้ำ)

ระดับการปนเปอนในอากาศ G1 ตามเกณฑ ISA–71.04–1985

การคนขอมูลเพิ่มเติมและแหลงขอมูลอื่น ๆ

ดูเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและขอบังคับที่จัดมากับคอมพิวเตอรของคุณและเว็บไซตหลักเกณฑควบคุมไดที่
www.dell.com/regulatory_compliance เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

• หลักเกณฑดานความปลอดภัย
• การรับรองมาตรฐานควบคุม
• องคประกอบแวดลอม

เขาไปที่ www.dell.com เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

• การรับประกัน
• ขอกำหนดและเงื่อนไข (สำหรับผูใชในสหรัฐอเมริกา เทานั้น)
• ขอตกลงสิทธิ์ใชงานผูใชปลายทาง

ขอมูลในเอกสารชุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
© 2011 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์
หามผลิตเอกสารขอมูลทั้งหมดนี้ซ้ำโดยเด็ดขาดไมวาดวยวิธีการใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก Dell Inc.

เครื่องหมายการคาที่ใชในเอกสารนี้ : Dell™, เครื่องหมาย DELL, Dell Precision™, Precision ON™,
ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ และ Wi-Fi Catcher™ เปน
เครื่องหมายการคาของ Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® และ Celeron® เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Intel Corporation ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ AMD® เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียน และ AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™,
ATI Radeon™ และ ATI FirePro™ เปนเครื่องหมายการคาของ Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®,
Windows®, MS-DOS®, Windows Vista ® และเครื่องหมายปุม Start ของ Windows Vista และ
Office Outlook® เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอื่นๆ Blu-ray Disc™ เปนเครื่องหมายการคาของ Blu-ray Disc Association (BDA) และไดรับอนุญาตใหใชกับแผนดิสก
และเครื่องเลน Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth® SIG, Inc. และ Dell นำมาใชโดยไดรับอนุญาตแลว
Wi-Fi® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

เครื่องหมายการคาอื่นๆ และชื่อทางการคาที่ใชในเอกสารนี ้จะใชเพื่ออางถึงองคกรที่เปนเจาของเครื่องหมายการคาและชื่อทางการคานั้น หรือเพื่ออางถึง
ผลิตภัณฑขององคกรเหลานั้น Dell Inc. ปฏิเสธความเปนเจาของในทรัพยสิน ในเครื่องหมายการคา และชื่อทางการคาใดๆ นอกเหนือจากของ
Dell เทานั้น
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