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Munka a számítógépen

A számítógép kikapcsolása
FIGYELMEZTETÉS: Az adatvesztés elkerülése érdekében a számítógép kikapcsolása előtt mentsen és zárjon be minden nyitott 
fájlt, és lépjen ki minden futó programból.

A számítógép kétféleképpen kapcsolható ki:

1 A bekapcsológomb használatával

2 A gombsáv használatával

A bekapcsológomb használata
1 Nyomja meg és tartsa nyomva a Power (Bekapcsolás) gombot  a képernyő kikapcsolásához.

A szimbólumok használata
1 Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva jelenítse meg a Szimbólumok menüt. 

2 Érintse meg a Settings (Beállítások) —> Power (Bekapcsolás)  —> Shut down (Leállítás) gombot a számítógép 
kikapcsolásához. 

Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében
1 Gondoskodjon róla, hogy a munkafelület kellően tiszta és sima legyen, hogy megelőzze a számítógép fedelének karcolódását.

2 Kapcsolja ki a számítógépet.

3 Amennyiben a számítógép dokkolva van, válassza le a dokkolóállomásról.

4 Húzzon ki minden hálózati kábelt a számítógépből (ha van).

FIGYELMEZTETÉS: Ha számítógépe RJ45 porttal is rendelkezik, távolítsa el a hálózati kábelt. A művelet során első 
lépésként a számítógépből húzza ki a kábelt.

5 Áramtalanítsa a számítógépet és minden csatolt eszközt.

6 Nyissa fel a kijelzőt.

7 Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot az alaplap leföldeléséhez.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos áramütés elkerülése érdekében a 8. lépés elvégzése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS: Az elektrosztatikus kisülések érdekében földelje le magát egy csuklópánttal, vagy időközönként érjen 
hozzá egy festetlen fémfelülethez, miközben pl. a számítógép hátulján lévő csatlakozót is fogja.

8 Távolítsa el az esetleg a foglalatokban lévő ExpressCard vagy Smart Card kártyákat.

Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében
Miután befejezte a visszahelyezési eljárásokat, győződjön meg arról, hogy csatlakoztatta-e a külső készülékeket, kártyákat, kábeleket stb., 
mielőtt a számítógépet bekapcsolná.
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FIGYELMEZTETÉS: A számítógép sérülésének elkerülése érdekében, csak az ehhez a Dell számítógéphez készült akkumulátort 
használja. Ne használjon más Dell számítógépekhez gyártott akkumulátorokat.

1 Csatlakoztassa a külső eszközöket (portreplikátor, lapos akkumulátor, médiabázis stb.), és helyezze vissza a kártyákat (pl. ExpressCard 
kártya).

2 Csatlakoztassa az esetleges telefon vagy hálózati kábeleket a számítógépére.

FIGYELMEZTETÉS: Hálózati kábel csatlakoztatásakor először dugja a kábelt a hálózati eszközbe, majd a számítógépbe.

3 Helyezze vissza az akkumulátort.

4 Csatlakoztassa a számítógépét és minden hozzá csatolt eszközt elektromos aljzataikra.

5 Kapcsolja be a számítógépet.
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Alkatrészek eltávolítása és beszerelése
Ez a rész részletes információkat nyújt a számítógép alkatrészeinek eltávolításáról, illetve beszereléséről.

Ajánlott eszközök
A jelen dokumentumban szereplő eljárások a következő szerszámokat igényelhetik:

• Kis, laposélű csavarhúzó

• #0 csillagcsavarhúzó

• #1 csillagcsavarhúzó

• T5 Torx csavarhúzó

• Kis műanyag pálca

Alapburkolat

Az alapburkolat eltávolítása
1 Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Zárja le a kijelzőt, és fordítsa a számítógépet a hátoldalával felfelé.

3 Fordítsa fel a rendszercímkét (1), majd távolítsa el az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő tíz darab M2x3 csavart (2).

MEGJEGYZÉS: Használjon 5-ös Torx csavarhúzót az alap csavarjaihoz és csillagfejű csavarhúzót a rendszercímke 
belsejében lévő két darab M2x8 csavarhoz.

4 Feszítse ki az alapburkolat peremét, majd emelje ki a számítógépből.
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Az alapburkolat felszerelése
1 Helyezze az alap burkolatot a számítógép aljára és pattintsa a helyére.

2 Húzza meg az alapburkolatot a számítógéphez rögzítő tíz darab M2x3 csavart.

MEGJEGYZÉS: Használjon 5-ös Torx csavarhúzót az alap csavarjaihoz, illetve csillagfejű csavarhúzót a rendszercímke két 
darab M2x8 csavarjához.

3 Fordítsa meg a rendszercímkét és pattintsa a helyére.

4 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Akkumulátor

Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: 

• Legyen óvatos a lítium-ion akkumulátorok kezelése során.

• A lehető legjobban merítse le az akkumulátort, mielőtt eltávolítaná a rendszerből. Ehhez például húzza ki a tápadaptert a 
rendszerből, és hagyja, hogy a rendszer folyamatosan merítse az akkumulátort.

• Ne nyomja össze, ejtse le, vágja meg vagy szúrja át az akkumulátort idegen eszközzel.

• Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy szerelje szét az akkumulátortelepeket vagy -cellákat.

• Ne fejtsen ki nyomást az akkumulátort felületére.

• Ne hajlítsa meg az akkumulátort.

• Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.

• Ha az akkumulátor megduzzad és a készülékbe szorul, akkor ne próbálja meg kiszabadítani, mert a lítium-ion akkumulátor átszúrása, 
meghajlítása vagy összenyomása veszélyes lehet. Ebben az esetben a rendszer egészét ki kell cserélni. Segítségért és további 
utasításokért lépjen a https://www.dell.com/support oldalra.

• Minden esetben eredeti akkumulátort vásároljon a Dell.com webhelyről vagy hivatalos Dell-partnerektől és -viszonteladóktól.
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Az akkumulátor eltávolítása
MEGJEGYZÉS: Mielőtt eltávolítja az akkumulátort a rendszerből, merítse le annyira, amennyire csak tudja. Ehhez például húzza 
ki a tápadaptert a rendszerből, és hagyja, hogy a bekapcsolt rendszer folyamatosan merítse az akkumulátort.

1 Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el az alapburkolatot.

3 Az akkumulátor eltávolításához kövesse a következő lépéseket:

a Csatlakoztassa le az akkumulátor kábelét az alaplapról [1].
b Távolítsa el az akkumulátort a számítógéphez rögzítő hét darab M2x4 csavart [2].
c Emelje ki az akkumulátort a számítógépből [3].

• Ne nyomja be az akkumulátor felületét.

• Ne hajlítsa meg az akkumulátort.

• Ne próbálja meg felfejteni az akkumulátort szerszámokkal.

• Ha az akkumulátort a fenti megkötések betartása mellett nem lehet lecserélni, forduljon a Dell műszaki támogatószolgálatához.

Az akkumulátor beszerelése
1 A akkumulátort helyezze az akkumulátor rekeszbe.

2 Húzza meg az akkumulátort a számítógéphez rögzítő hét darab M2x4 csavart.

3 Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az alaplapra.

4 Szerelje fel az alapburkolatot.

5 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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PCIe tartós állapotú meghajtó (SSD)

Az SSD meghajtó eltávolítása
1 Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 Távolítsa el az SSD meghajtót az alaplaphoz rögzítő csavart [1]. Ezt követően csúsztassa ki az SSD meghajtót az alaplapon található 
csatlakozóból [2].

Az SSD-meghajtó beszerelése
1 A hővezető lapot ragassza fel az SSD meghajtóra.

MEGJEGYZÉS: A hővezető lap csak a PCIe SSD-kártyánál van meg.

2 Megdöntve csúsztassa az SSD meghajtót az SSD meghajtó foglalatába.

3 Nyomja le az SSD meghajtó másik végét, és helyezze vissza az SSD meghajtót az alaplapra rögzítő M2x3 csavart.

4 Szerelje be a következőt:

a elem
b alapburkolat

5 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Merevlemez-meghajtó

Merevlemez-meghajtó eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 A merevlemez-meghajtó keretének számítógépből történő eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

a Távolítsa el a merevlemez-meghajtó keretét a számítógéphez rögzítő M2x4 csavarokat [1].
b Emelje le a merevlemez-meghajtó keretét [2] a merevlemezmeghajtó-szerkezetről [3].

4 A merevlemez-meghajtó eltávolításához kövese az alábbi lépéseket:

a Csatlakoztassa le a merevlemez-meghajtó kábelét az alaplapról [1].
b Emelje le a merevlemezt a csuklótámasz-szerkezetről [2].
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5 Válassza le a merevlemez-meghajtó csatlakozóját a merevlemezmeghajtó-szerkezetről, majd vegye le a burkolatokat a merevlemez-
meghajtóról.

A merevlemez-meghajtó beszerelése
1 Helyezze vissza a merevlemez-meghajtó burkolatot a merevlemez-meghajtóra.

2 A merevlemez-meghajtó csatlakoztatót csatlakoztassa a merevlemez-meghajtó szerkezetre.

3 A merevlemez-meghajtó szerkezetet helyezze a csuklótámasz szerkezetre.

4 Csatlakoztassa a merevlemez-meghajtó kábelét az alaplapra.

5 Illessze egymáshoz a merevlemez-meghajtó keret csavarhelyeit és a merevlemez-meghajtó szerkezeten lévő csavarhelyeket.

6 Helyezze vissza a merevlemez-meghajtó keretét a csuklótámasz szerkezetéhez rögzítő négy darab M2x4 csavart.

7 Szerelje be a következőt:

a elem
b alapburkolat

8 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hangszóró

A hangszórók eltávolítása 
1 Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 A hangszóró eltávolításához kövesse a következő lépéseket:

a Csatlakoztassa le hangszóró kábelét az alaplapról [1].
b Távolítsa el a hangszórókat a számítógéphez rögzítő 4 darab M2x2 csavart [2].
c Emelje ki a hangszórókat a kábellel együtt a számítógépből [3]l.
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A hangszórók beszerelése
1 Az illesztési jelek segítségével a hangszórókat helyezze a csuklótámasz szerkezetbe.

2 Helyezze vissza a négy darab M2x2 csavart, amelyek a hangszórókat a csuklótámasz szerkezetéhez rögzítik.

3 Vezesse át a hangszóró kábelét a csuklótámasz szerkezeten lévő kábelvezetőkön.

4 Csatlakoztassa a hangszóró kábelét az alaplapra.

5 Szerelje be a következőt:

a elem
b alapburkolat

6 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Gombelem

A gombelem eltávolítása
1 Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

FIGYELMEZTETÉS: A gombelem eltávolításával visszaállítja az alapértelmezett BIOS-beállításokat. Javasoljuk, hogy a 
gombelem eltávolítása előtt jegyezze fel a BIOS beállításokat. 

2 Távolítsa el a következőt:

a alapburkolat
b elem
c WLAN-kártya
d merevlemez-meghajtó
e ventilátorok
f hűtőborda szerkezet
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g memóriamodulok
h alaplap

3 A gombelem eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

a Fordítsa fel az alaplapot.
b Emelje fel a gombelemet [1].
c Válassza le a gombelem [2] kábelét az alaplapról [3].

A gombelem beszerelése
1 Tegye vissza a számítógépben lévő nyílásába a gombelemet.

2 Csatlakoztassa a gombelem kábelét az alaplapra.

3 Fordítsa fel az alaplapot.

4 Szerelje be a következőt:

a Alaplap
b Memória
c Hűtőborda szerkezete
d Hűtőventilátorok
e Merevlemez-meghajtó
f WLAN-kártya
g Akkumulátor
h Alapburkolat

5 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Billentyűzet

A billentyűzet eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a alapburkolat
b elem
c ventilátorok
d hűtőborda
e SSD
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f memóriamodul
g alaplap

3 A billentyűzet és a háttérvilágítás csatlakozóinak számítógépből való eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

a Emelje fel a csatlakozó reteszét [1], és csatlakoztassa le a kábeleket a csatlakozókról [2].
b Húzza vissza a csavarvédőket [3].

4 Fejtse ki az LVDS-kábelt [1], majd távolítsa el a billentyűzetet a számítógéphez rögzítő 31 darab M1,6x1,5 csavart [2].

5 Emelje meg és távolítsa el a billentyűzetet a számítógépből.
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A billentyűzet beszerelése
1 Ragassza a mylar fóliát a billentyűzetre.

2 Illessze a billentyűzet csavarhelyeit a csuklótámasz szerkezet csavarhelyeihez.

3 Helyezze vissza a billentyűzetet a csuklótámasz szerkezetéhez rögzítő 31 darab M1,6x1,5 csavart.

4 Ragassza fel a mylar fóliát annak érdekében, hogy a billentyűzetet a csuklótámasz szerkezetre rögzítse.

5 Csatlakoztassa az billentyűzet kábelét és a billentyűzet háttérvilágításának kábelét a billentyűzet vezérlő kártyára.

6 Szerelje be a következőt:

a alaplap
b merevlemez-meghajtó
c alapburkolat

7 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

WLAN-kártya

A WLAN-kártya eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 A WLAN-kártya eltávolításához végezze el az alábbi lépéseket:

a A csavar eltávolításával oldja ki a keretet, amely a WLAN-kártyát a számítógépre rögzíti [1]. Emelje ki a keretet a számítógépből 
[2].

b Válassza le az antennakábeleket a WLAN-kártyáról [3].
c Csúsztassa el, majd távolítsa el a WLAN-kártyát a kártyán lévő csatlakozójából [4].
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A WLAN kártya beszerelése
1 Illessze a WLAN-kártyán lévő bemetszést az alaplapi WLAN-kártyacsatlakozón lévő fülhöz.

2 Illessze a helyére a keretet, amely a WLAN-kártyát a csuklótámasz szerkezetre rögzíti.

3 Az antennakábeleket csatlakoztassa a WLAN-kártyához.

FIGYELMEZTETÉS: A vezeték nélküli kártya sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen kábelt alá.

MEGJEGYZÉS: Az antennakábelek színe kilátszik a kábelek végénél. Az alábbiakban láthatja a számítógép által támogatott 
WLAN-kártya antennakábelek színkódjait:

1. táblázat: WLAN-kártya antennakábel színjelzések:

A WLAN-kártya csatlakozói Antennakábel színe 

Fő (fehér háromszög) fehér

Kisegítő (fekete háromszög) fekete

Több bemenet, több kimenet (szürke háromszög) Szürke (opcionális)

4 A csavar meghúzásával a keretet és a WLAN-kártyát rögzítse a csuklótámasz szerkezetre.

5 Szerelje be a következőt:

a elem
b alapburkolat

6 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Memóriamodul

A memóriamodul(ok) eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 Húzza szét a rögzítőfüleket a memóriamodulnál, amíg az ki nem ugrik a helyéről [1]. Ezt követően távolítsa el a memóriamodult az 
alaplapon lévő csatlakozójából [2].

A memóriamodul(ok) beszerelése
1 Helyezze be a memóriamodult a memóriafoglalatba.

2 A memóriamodult nyomja le, amíg az a helyére nem pattan.

MEGJEGYZÉS: Ha nem hall kattanást, távolítsa el a memóriamodult, és helyezze be újra.

3 Szerelje be a következőt:

a elem
b alapburkolat

4 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Rendszerventilátor

A ventilátorok eltávolítása 
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem
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3 A bal oldali videokártya-ventilátor eltávolításához végezze el az alábbi lépéseket:

a Válassza le a ventilátor kábelét az alaplapról [1].
b Távolítása el a processzor ventilátorát az alaplapra rögzítő M2x4 csavarokat [2].
c Emelje le a ventilátort a számítógépről [3].

4 A jobb oldali rendszerventilátor eltávolításához végezze el az alábbi lépéseket:

a Fejtse ki az LVDS-kábelt a tartókból [1].
b Csatlakoztassa le a ventilátor kábelét az alaplapról [2].
c Távolítsa el a ventilátort a számítógéphez rögzítő M2x4 csavarokat [3].
d Emelje le a ventilátort a számítógépről [4].

A ventilátorok beszerelése
1 A rendszerventilátor beszereléséhez végezze el az alábbi lépéseket:

a Igazítsa a bal oldali ventilátor csavarhelyeit a csuklótámasz szerkezet csavarhelyeihez.
b Csatlakoztassa a bal oldali ventilátor kábelét az alaplapra.
c Vezesse át a kijelzőkábelt a bal oldali ventilátoron lévő kábelvezetőkön.
d Helyezze vissza a bal oldali ventilátort az alaplapra rögzítő M2x4 csavarokat.
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e Csatlakoztassa a jobb oldali ventilátor kábelét az alaplapra.
f Vezesse át az érintőképernyő kábelét a jobb oldali ventilátoron lévő kábelvezetőkön.
g Ragassza vissza a ragasztószalagot, amely az érintőképernyő kábelét a jobb oldali ventilátorra rögzíti.
h Csatlakoztassa a kijelzőkábelt az alaplapra.
i Helyezze vissza a jobb oldali ventilátort az alaplapra rögzítő M2x4 csavarokat.

2 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Hűtőborda

A hűtőborda eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 Távolítsa el a hűtőbordát az alaplapra rögzítő négy darab M2x3 csavart.

4 Emelje ki a hűtőbordát a számítógépből.
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A hűtőborda beszerelése
1 Illessze a hűtőbordán lévő csavarlyukakat az alaplapon található csavarlyukakhoz.

2 Helyezze vissza a hűtőbordát az alaplaphoz rögzítő csavarokat.

3 Szerelje be a következőt:

a elem
b alapburkolat

4 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Tápcsatlakozóport

A DC-in csatlakozó eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 Végezze el az alábbi lépéseket az I/O kártya eltávolításához:

a Válassza le a DC-in kábelt az alaplapról [1].
b Távolítsa el az M2x3 csavart, amely a DC-in kábelt a számítógéphez rögzíti.
c Vegye ki a DC-in csatlakozót a számítógépből.
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Az egyenáramú adapterport beszerelése
1 Az egyenáramú adapterportot helyezze a csuklótámasz szerkezeten lévő foglalatba.

2 Vezesse át a tápadapter port kábelét a csuklótámasz szerkezeten lévő kábelvezetőn.

3 Helyezze vissza az M2x3 csavart, amely a tápadapter portját a csuklótámasz szerkezetéhez rögzíti.

4 Csatlakoztassa a tápadapterport kábelét az alaplapra.

5 Szerelje be a következőt:

a elem
b alapburkolat

6 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Antennaburkolat

Az antennaburkolat eltávolítása
1 Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a alapburkolat
b elem
c WLAN-kártya
d kijelzőszerkezet

3 A kijelző csuklópántjait óvatosan döntse meg.
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1. ábra. A kijelző csuklópántjának elfordítása

1 kijelzőszerkezet 2 kijelző csuklópántjai (2 db)

4 Az antennaburkolatot csúsztassa el, majd emelje ki a kijelzőszerkezetből.

2. ábra. Az antennaburkolat eltávolítása

1 kijelzőszerkezet 2 antennaburkolat

Az antennaburkolat beszerelése
1 Az antenna burkolatot helyezze vissza a kijelző szerkezetre.

2 A kijelző csuklópántokat fordítsa normál helyzetbe.

3 Szerelje be a következőt:

a kijelzőszerkezet
b vezeték nélküli kártya
c elem
d alapburkolat

4 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Kijelzőszerkezet

A kijelzőszerkezet eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a Alapburkolat
b elem

3 Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

a Távolítsa el a fémkeretet rögzítő csavart [1].
b Emelje ki a fémkeretet a számítógépből [2].
c Válassza le az LVDS-kábelt az alaplapról [3].

4 Helyezze a számítógépet egy asztal szélére a képen látható módon, majd távolítsa el a kijelzőszerkezetet a számítógéphez rögzítő hat 
darab M2,5x5 csavart [1]. Ezt követően emelje ki a kijelzőszerkezetet a számítógépből [2].
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A kijelzőszerkezet beszerelése
1 A csuklótámasz szerkezetet helyezze az asztal szélére úgy, hogy a hangszórók az asztal szélétől ellentétes irányba nézzenek.

2 A kijelző csuklópántjain lévő csavarlyukakat illessze össze a csuklópánt szerkezeten lévő csavarlyukakkal.

3 Helyezze vissza a hat M2,5x5 csavart, amelyek a kijelző csuklópántjait a csuklótámasz szerkezetéhez rögzítik.

4 Ragassza fel a szalagot, és vezesse el az I/O kártya kábelét a ventilátoron lévő kábelvezetőkben.

5 Csatlakoztassa az érintőpanel kábelt és a kijelzőkábelt az alaplapra.

6 Helyezze vissza a csavart, amely a kijelzőkábel tartókeretét az alaplaphoz rögzíti.

7 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Alaplap

Az alaplap eltávolítása
1 Kövesse aMielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a alapburkolat
b elem
c ventilátorok
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d hűtőborda
e SSD
f memóriamodul

MEGJEGYZÉS: A számítógép szervizcímkéje az alsó burkolaton található védőfül alatt látható. A BIOS-beállításokban meg 
kell adnia a szervizcímkét, ha cserélte az alaplapot.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a kábeleket lecsatlakoztatja az alaplapról, jegyezze fel a csatlakozók helyét annak érdekében, hogy 
az alaplap cseréje után a megfelelő kábeleket csatlakoztassa vissza.

3 Távolítsa el az M2x2 csavart, amely az LVDS fémkeretét az alaplaphoz [1] rögzíti, és vegye ki a keretet a számítógépből [2]. Ezt 
követően válassza le az LVDS-kábelt az alaplapról [3]. 

4 Csúsztassa ki a csatlakozó reteszeit, hogy lecsatlakoztasson minden kábelt az alaplapról. 

5 Az alaplapnak a számítógépből történő eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
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a Távolítsa el az alaplapot a számítógép aljához rögzítő M2x4 csavarokat [1].
b Emelje ki a számítógépből az alaplapot [2].

Az alaplap beszerelése
1 Az alaplapot helyezze a számítógépre.

2 Helyezze vissza az alaplapot a csuklótámasz szerkezetéhez rögzítő öt darab M2x4 csavart.

3 Csatlakoztassa a tápadapter port kábelt, a hangszóró kábelt, a billentyűzet vezérlő kártya kábelt, az érintőpad kábelt és az 
érintőképernyő kábelt az alaplapra.

4 Csatlakoztassa a kijelzőkábelt az alaplapra.

5 Illessze a kijelzőkábel tartókereten lévő csavarlyukakat az alaplap lyukaihoz.

6 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

Csuklótámasz

A csuklótámasz szerkezet eltávolítása
1 Kövesse a Mielőtt elkezdene dolgozni a számítógép belsejében című fejezet utasításait.

2 Távolítsa el a következőt:

a alapburkolat
b elem
c memóriamodulok
d merevlemez-meghajtó
e WLAN-kártya
f hangszórók
g hűtőborda szerkezet
h ventilátorok
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i kijelzőszerkezet
j tápadapterport
k alaplap
l billentyűzet

3 A fenti lépések elvégzése után csak a csuklótámasz szerkezete marad [1].

A csuklótámasz szerkezet beszerelése
1 A csuklótámasz szerkezetet illessze a kijelzőszerkezetre.

2 Húzza meg a csavarokat, amelyek a kijelző csuklópántokat a csuklótámasz szerkezetre rögzítik.

3 A kijelző lezárásához nyomja le a csuklótámasz szerkezetet.

4 Szerelje be a következőt:

a billentyűzet
b alaplap
c tápadapterport
d kijelzőszerkezet
e ventilátorok
f hűtőborda szerkezet
g hangszórók
h WLAN-kártya
i merevlemez-meghajtó
j memóriamodulok
k elem
l alapburkolat

5 Kövesse a Miután befejezte a munkát a számítógép belsejében című fejezet utasításait.
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Diagnosztika
Ha a számítógéppel problémákat tapasztal, mielőtt a Dellhez fordulna műszaki segítségért, futtassa az ePSA diagnosztikát. A diagnosztika 
futtatásának célja a számítógép hardverének tesztelése egyéb berendezés és az adatvesztés kockázata nélkül. Ha a problémát nem tudja 
megoldani, a szerviz és támogató személyzet használhatja a diagnosztikai eredményeket a segítségnyújtásban.

Témák:

• Bővített rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (ePSA) diagnosztika

• Eszköz állapotjelző fény

Bővített rendszerindítás előtti rendszerfelmérés 
(ePSA) diagnosztika
Az ePSA diagnosztika (más néven rendszerdiagnosztika) a hardver teljes körű ellenőrzését végzi. Az ePSA a BIOS részét képezi és a BIOS-
on belül indul el. A beépített rendszerdiagnosztika számos opciót biztosít az adott eszközcsoportok vagy eszközök számára, amelyek az 
alábbiakat teszik lehetővé:

• Tesztek automatikus vagy interaktív futtatása

• Tesztek megismétlése

• A teszteredmények megjelenítése és elmentése

• Alapos tesztek futtatása további tesztopciókkal, amelyek további információkat biztosítanak a meghibásodott eszköz(ök)ről

• Állapotüzenetek megtekintése, amelyek a teszt sikerességéről tájékoztatnak

• Hibaüzenetek megtekintése, amelyek a teszt során tapasztalt problémákról tájékoztatnak

FIGYELMEZTETÉS: A rendszerdiagnosztika csak ennek a számítógépnek a tesztelésére használható. Ha ezt a programot más 
számítógépen használja, érvénytelen eredményeket és hibaüzeneteket kaphat.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos eszközök tesztjeihez a felhasználó beavatkozása is szükséges. A diagnosztikai tesztek végrehajtásakor 
mindig maradjon a számítógépnél.

Eszköz állapotjelző fény

2. táblázat:

Ikon Leírás

Bekapcsol, amikor bekapcsolja a számítógépét.

____ Folyamatosan világít vagy villog az áramellátás állapotának jelzése érdekében.
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System Setup Options (Rendszer-beállítási 
opciók)

MEGJEGYZÉS: A számítógéptől és a hozzá tartozó eszközöktől függően előfordulhat, hogy az alábbiakban felsorolt opciók nem 
jelennek meg.

3. táblázat: Főmenü

Lehetőség Leírás

System Time/Date Lehetővé teszi a dátum és idő módosítását.

BIOS Version A BIOS verziószámának megjelenítése.

Product Name A termék nevének megjelenítése.

Dell Precision 5520 (alapértelmezett beállítás)

Service Tag Megjeleníti a rendszer szervizcímkéjét.

Asset Tag A termékcímke.

None (Nincs) (alapértelmezett beállítás)

CPU Type A CPU típusának megjelenítése

CPU Speed A CPU sebességének megjelenítése

CPU ID A CPU azonosítójának megjelenítése

CPU Cache A CPU gyorsítótárak méretének megjelenítése.

Fixed HDD A HDD típusának és méretének megjelenítése.

mSATA Device Az mSATA eszköz típusának és méretének 
megjelenítése.

AC Adapter Type A váltóáramú adapter típusának megjelenítése.

None (Nincs) (alapértelmezett beállítás)

System Memory A rendszermemória méretének megjelenítése.

Extended Memory A kiterjesztett memória méretének megjelenítése.

Memory Speed A processzor sebességének megjelenítése.

Keyboard Type A billentyűzet típusának megjelenítése.

Backlite (Háttérvilágítás) (alapértelmezett beállítás)

4. táblázat: Advanced (Speciális)

Lehetőség Leírás

Intel (R) SpeedStep (TM) Lehetővé teszi az Intel (R) SpeedStep (TM) funkció 
engedélyezését, illetve letiltását.
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Lehetőség Leírás

Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

Virtualization Ez az opció határozza meg, hogy egy virtuális 
gépfigyelő (VMM) ki tudja-e használni az Intel 
virtualizációs technológiájának lehetőségeit. Lehetővé 
teszi a virtualizációs funkció engedélyezését vagy 
letiltását.

Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

Multi Core Support Meghatározza, hogy a processzornak egy magja vagy 
az összes magja lesz-e engedélyezve. All (Mind) 
(alapértelmezett beállítás)

Intel TurboBoost Engedélyezi vagy letiltja a processzor Intel TurboBoost 
üzemmódját. Enabled (Engedélyezve) 
(alapértelmezett beállítás)

C-States Control Ez a lehetőség engedélyezi vagy letiltja a 
processzorok további alvó állapotait. Enabled 
(Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

Audio Engedélyezi vagy letiltja az integrált audiovezérlőt. 
Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

Keyboard Illumination E mező teszi lehetővé a billentyűzetvilágítás funkció 
üzemmódjának a kiválasztását. Disabled (Letiltva) 
(Alapértelmezett beállítás)

USB Configuration Lehetővé teszi az integrált USB-vezérlő 
konfigurálását.

Alapértelmezés szerint engedélyezve: Enable Boot 
Support (Rendszerindítás támogatása), Enable 
Thunderbolt Ports (Thunderbolt-portok 
engedélyezése); Always Allow Dell Docks (Dell dokkok 
állandó engedélyezése); Enable External USB Port 
(Külső USB-port engedélyezése)

Érintőképernyős Ez a mező vezérli az érintőképernyő engedélyezését 
és letiltását. Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett 
beállítás)

AC Behavior Lehetővé teszi, hogy a rendszer (kikapcsolt vagy 
hibernált állapotból) automatikusan bekapcsoljon, 
amikor a felhasználó bedugja a hálózati kábelt.

Wake On LAN Lehetővé teszi, hogy a számítógépet egy speciális 
hálózati jellel elindítsa teljesen kikapcsolt állapotból. 
Disabled (Letiltva) (Alapértelmezett beállítás)

Advanced Battery Charge Configuration Ez a funkció segít az akkumulátor állapotának 
megőrzésében, de nem korlátozza a munkanap során 
történő intenzív használatot sem. Disabled (Letiltva) 
(Alapértelmezett beállítás)

Block Sleep Operációs rendszer típusú környezetekben 
engedélyezi az alvó üzemmód blokkolását (S3 
állapot). Disabled (Letiltva) (Alapértelmezett beállítás)

Auto On Time Ezzel a lehetőséggel azt az időpontot állíthatja be, 
amikor szeretné, hogy a rendszer automatikusan 
bekapcsoljon. Disabled (Letiltva) (Alapértelmezett 
beállítás)
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Peak Shift Minimálisra csökkenti az áramfogyasztást, ha 
csúcsteljesítményre van szükség. Disabled (Letiltva) 
(Alapértelmezett beállítás)

USB Wake Support Lehetővé teszi, hogy a rendszer USB-eszközök 
csatlakoztatásakor bekapcsoljon készenléti állapotból. 
Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

LCD Brightness Lehetőséget kínál a panel fényerejének az 
akkumulátortól vagy a váltakozó áramú táptól 
függetlenül való beállítására.

USB Emulation Lehetővé teszi az USB-emuláció engedélyezését vagy 
letiltását.

Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

USB PowerShare Lehetővé teszi az USB PowerShare engedélyezését 
vagy letiltását.

Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

USB Wake Support Ez az opció lehetővé teszi, hogy engedélyezze az 
USB-eszközöknek, hogy a rendszert készenléti 
állapotból aktiválják.

Disable (Letiltás) (alapértelmezett beállítás)

SATA Operation A SATA műveleti információk megjelenítése.

Adapter Warnings Lehetővé teszi az adapterfigyelmeztetések funkció 
engedélyezését vagy letiltását.

Multimedia Key Behaviour (Multimédiakulcs viselkedése) Function Key (Funkcióbillentyű) (alapértelmezett 
beállítás)

Battery Health Az akkumulátor általános állapotának megjelenítése.

Battery Charge Configuration Adaptive (Adaptív) (alapértelmezett beállítás)

Miscellaneous Devices Lehetővé teszi az alaplapon lévő különféle eszközök 
engedélyezését, illetve letiltását. Az opciók:

• External USB Ports (Külső USB-portok) - 
Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett 
beállítás)

• USB Debug (USB-hibajavítás) – Disabled 
(Letiltva) (alapértelmezett beállítás)

5. táblázat: Security (Biztonság)

Lehetőség Leírás

Unlock Setup Status Unlocked (Feloldva) (alapértelmezett beállítás)

Admin Password Status A rendszergazda jelszó állapotát jeleníti meg.

Alapértelmezett beállítás: Not set (Nincs beállítva)

System Password Status A rendszerjelszó állapotát jeleníti meg.

Alapértelmezett beállítás: Not set (Nincs beállítva)

HDD Password Status A rendszerjelszó állapotát jeleníti meg.

Alapértelmezett beállítás: Not set (Nincs beállítva)
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Asset Tag A termékcímkét jeleníti meg.

Admin Password Beállíthatja, módosíthatja, illetve törölheti a rendszergazda jelszavát.

MEGJEGYZÉS: A rendszergazdai jelszó beállítása előtt be kell állítania a rendszer és 
a merevlemez-meghajtó jelszavát.

MEGJEGYZÉS: A sikeres jelszómódosítások azonnal életbe lépnek.

MEGJEGYZÉS: A rendszergazdai jelszó törlésével automatikusan törlődik a rendszer 
és a merevlemez-meghajtó jelszava is.

MEGJEGYZÉS: A sikeres jelszómódosítások azonnal életbe lépnek.

System Password Lehetővé teszi a rendszerjelszó beállítását, módosítását vagy törlését.

MEGJEGYZÉS: A sikeres jelszómódosítások azonnal életbe lépnek.

HDD Password A rendszergazda jelszó beállítását, módosítását vagy törlését teszi lehetővé.

Strong Password Ezzel a mezővel megkövetelheti az erős jelszavak használatát, erős jelszónak az számít, amely 
legalább 8 karakterből áll, és legalább egy nagy- és egy kisbetűt tartalmaz.

Password Change Lehetővé teszi azon jogosultságok engedélyezését, illetve letiltását, amelyekkel beállítható a 
System password (Rendszerjelszó) és a Hard Drive password (Merevlemez-meghajtó jelszava), 
ha a rendszergazdai jelszó be van állítva.

Alapértelmezett beállítás: Permitted (Engedélyezve)

Password Bypass Lehetővé teszi a rendszerindító jelszó és a belső HDD jelszó kihagyását a rendszer 
újraindításakor. Disabled (Letiltva) (Alapértelmezett beállítás)

Password configuration Ezekben a mezőkben meghatározható a rendszergazdai jelszó és a rendszerjelszó megengedett 
legkisebb és legnagyobb karakterszáma.

Computrace Lehetővé teszi az opcionális Computrace szoftver aktiválását, illetve letiltását. Az alábbi 
lehetőségek közül választhat:

• Deactivate (Kikapcsol) (Alapértelmezett beállítás)

• Activate (Aktiválás)

MEGJEGYZÉS: Az Activate (Aktiválás) és a Disable (Letiltás) opciók véglegesen 
aktiválják, illetve letiltják a funkciót, így későbbi módosításra nincs lehetőség.

TPM Security Ezzel az opcióval engedélyezhető a Trusted Platform Module (TPM) a rendszeren, amely 
láthatóvá tehető az operációs rendszer számára. Ha letiltja ezt a funkciót, a BIOS nem 
kapcsolja be a megbízható platformmodult (Trusted Platform Module, TPM) az indítási önteszt 
(POST) során. A TPM így nem fog működni, és az operációs rendszer nem fogja érzékelni. Ha 
bekapcsolja a funkciót, a BIOS bekapcsolja a TPM-et az indítási önteszt (POST) során, így azt 
az operációs rendszer is használhatja. A beállítás alapértelmezés szerint Enable (Engedélyezve) 
értékre van állítva.

MEGJEGYZÉS: Ha kikapcsolja ezt a funkciót, azzal nem módosítja a TPM egyéni 
beállításait, illetve nem törli vagy módosítja a tárolt információkat és kulcsokat. A 
funkció egyszerűen kikapcsolja a TPM-et, így azt nem lehet használni. Ha ismét 
bekapcsolja a funkciót, a TPM a legutóbbi kikapcsoláskor érvényes beállításokkal lép 
működésbe.

MEGJEGYZÉS: Az ezen az opción elvégzett változtatások azonnal végrehajtódnak.

UEFI Capsule Firmware Updates Ezzel a beállítással szabályozhatja, hogy engedélyezze-e a rendszer a BIOS frissítését UEFI 
Capsule frissítési csomagok révén. Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

CPU XD Support Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy tilthatja le a processzor Execute Disable üzemmódját. 
Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)
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OROM Keyboard Access Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a felhasználók rendszerindítás közben a gyorsbillentyűk 
használatával beléphessenek-e az opcionális ROM-konfigurációs képernyőkre.

6. táblázat: Boot (Rendszerindítás)

Lehetőség Leírás

Boot List Option Alapértelmezett beállítás: Legacy (Korábbi)

Secure Boot Ez az opció engedélyezi vagy tiltja le biztonságos 
rendszerindítási funkciót.

• Disabled (Letiltva) (alapértelmezett beállítás) – 
Windows 7 (Intel Core Xeon E3–1505M v5 és Intel 
Core i7–6820HQ processzor)

• Enabled (Engedélyezve) – Windows 8.1 és 
Windows 10 (Intel Core Xeon E3–1505M; Intel 
Core i7–7820HQ; Intel Core i7–7700HQ; Intel Core 
i5–7440HQ és Intel Core i5–7300HQ processzor)

Load Legacy Option ROM Ez az opció engedélyezi vagy tiltja le a korábbi 
verziójú ROM betöltését.

• Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett 
beállítás) – Windows 7

• Disabled (Letiltva) – Windows 8.1 és Windows 10

Expert Key Management Az Expert Key Management funkció teszi lehetővé, 
hogy a PK, KEK, db és dbx biztonsági 
kulcsadatbázisokat módosítsák. Disabled (Letiltva) 
(Alapértelmezett beállítás)

Intel Software Guard Extensions Intel SGX engedélyezve: Engedélyezi az Intel 
Software Guard Extensions (SGX) szolgáltatást, 
amely biztonságos környezetet biztosít a futó kódok 
és érzékeny információk tárolására a fő operációs 
rendszerben. Software Controlled (Szoftveres 
szabályozás) (alapértelmezett beállítás)

Set Boot Priority Lehetővé teszi a sorrend módosítását, amelyben a 
számítógép operációs rendszert keres.

• 1 st Boot Priority [CD/DVD/CD-RW Drive] (1. 
indítási opció) [CD/DVD/CD-RW meghajtó]

• 2nd Boot Priority [Network] (2. indítási opció) 
[Hálózat]

• 3rd Boot Priority [mini SSD] (3. indítási opció) 
[mini SSD]

• 4th Boot Priority [USB Storage Device (4. indítási 
opció) [USB-tárolóeszköz]

• 5th Boot Priority [Hard Drive] (5. indítási opció) 
[Merevlemez-meghajtó]

• 6th Boot Priority [Diskette Drive] (6. indítási 
opció) [Hajlékonylemez-meghajtó]

Adapter Warnings E mező segítségével beállíthatja, hogy engedélyezi-e a 
rendszerbeállítási figyelmeztető üzenetek 
megjelenítését bizonyos tápadaptertípusok használata 
esetén. Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett 
beállítás)

SupportAssist OS Recovery Lehetővé teszi a SupportAssist rendszer-helyreállítási 
eszköz rendszerindítási menetét bizonyos hibák 
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Lehetőség Leírás

esetén. Enabled (Engedélyezve) (alapértelmezett 
beállítás)

Keypad (embedded) Lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon egyet 
két elérhető módszer közül a belső billentyűzetbe 
épített számbillentyűzet engedélyezéséhez. Csak Fn 
billentyű: A beállítás alapértelmezés szerint Enabled 
(Engedélyezve) értékre van állítva.

Fastboot Ez a lehetőség kihagy néhány kompatibilitási lépést, 
ezáltal felgyorsítja a rendszerindítási folyamatot. 
Minimal (Minimális) (Alapértelmezett beállítás)

Extend BIOS POST Time Beállít egy plusz indítási késleltetést, így a felhasználó 
megtekintheti az indítási önteszt (POST) üzeneteit.

Warnings and Errors (Figyelmeztetések és hibák) Ha ezt a beállítást használja, a rendszerindítási 
folyamatban csak akkor áll be szünet, ha a rendszer 
figyelmeztetéseket vagy hibákat észlel. Enabled 
(Engedélyezve) (alapértelmezett beállítás)

Wireless Switch Annak meghatározására szolgál, hogy a vezeték 
nélküli kapcsoló mely vezeték nélküli eszközöket 
vezérelhesse. WLAN and Bluetooth Enabled (WLAN 
és Bluetooth engedélyezve) (alapértelmezett 
beállítás)

SupportAssist System Resolution (SupportAssist-rendszer 
problémamegoldása)

Auto OS Recovery Threshold (Operációs rendszer 
automatikus helyreállításának küszöbértéke): A 
SupportAssist problémamegoldási konzol és a Dell OS 
helyreállítási eszköz automatikus rendszerindítási 
menetének vezérlésére szolgál. 2. beállítás, 
alapértelmezés

7. táblázat: Kilépés

Lehetőség Leírás

Save Changes and Reset Lehetővé teszi a módosítások mentését.

Discard Changes and Reset Lehetővé teszi a módosítások elvetését.

Restore Defaults Helyreállítja az alapértelmezett beállításokat.

Discard Changes Lehetővé teszi a módosítások elvetését.

Save Changes Lehetővé teszi a módosítások mentését.
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Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS: A kínálat régiónként változhat. Ha a számítógép konfigurációjáról bővebb információt szeretne, kattintson a Start 

 (Start ikon) > Súgó és támogatás menüpontra, és válassza a számítógép adatainak megtekintését.

8. táblázat: Rendszeradatok

Funkció Műszaki adatok

Rendszer chipkészlet Mobile Intel HM175 Express chipkészlet/Intel CM238

DMA-csatornák két darab VT-d DMA újramegfeleltető motor

Megszakítási szintek Intel 64 és IA-32 architektúra

BIOS chip (NVRAM) 32 MB SPI ROM

9. táblázat: Processzor

Funkció Műszaki adatok

Processzortípus 6. generáció:

• Intel Core Xeon E3–1505M v5

• Intel Core i7–6820HQ

7. generáció:

• Intel Core Xeon E3–1505M v6

• Intel Core i7–7820HQ

• Intel Core i7–7700HQ

• Intel Core i5–7440HQ

• Intel Core i5–7300HQ

L1 gyorsítótár Maximum 256 kB gyorsítótár a processzor típusától függően

L2 gyorsítótár Maximum 1024 kB gyorsítótár a processzor típusától függően

L3 cache Maximum 6144 kB gyorsítótár a processzor típusától függően

10. táblázat: Memória

Funkció Műszaki adatok

Típus DDR4

Sebesség 2400 MHz

MEGJEGYZÉS: 2133 MHz 6. generációs processzorokkal

csatlakozók 2 darab SoDIMM-foglalat

Kapacitás 8 GB, 16 GB és 32 GB

Minimális memória 8 GB (2 x 4 GB)

5
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Funkció Műszaki adatok

Maximális memóriaméret 32 GB

11. táblázat: Videó

Funkció Műszaki adatok

Típus

Különálló NVIDIA Quadro M1200, 4 GB GDDR5

Integrált • Intel HD Graphics 630/P630 7. generációs processzorokkal

• Intel HD Graphics 530 6. generációs processzorokkal

Adatbusz PCIE x16, Gen3

Memória

Különálló Max. 4 GB GDDR5

Integrált Megosztott rendszermemória

12. táblázat: Audio

Funkció Műszaki adatok

Integrált kétcsatornás HD audio

13. táblázat: Kommunikáció

Funkció Műszaki adatok

Hálózati adapter Ethernet a mellékelt USB–Ethernet-hardverkulcson keresztül.

MEGJEGYZÉS: Nincs RJ45 (10/100/1000Base-T, IPv6).

Vezeték nélküli kapcsolat • WIFI 802.11ac

• Wi-Fi 802.11a/g/n

• Bluetooth 4.2

• Miracast

14. táblázat: Portok és csatlakozók

Funkció Műszaki adatok

Audio • Egy headset (fejhallgató és mikrofon kombinált) port

USB 3.0 • két USB 3.0-port PowerShare funkcióval

• 1 db Thunderbolt 3-port (USB-C)

Videó • egy HDMI 1.4

Memóriakártya-olvasó SD 4.0
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15. táblázat: Kijelző

Funkció Műszaki adatok

Típus 1920 × 1080 FHD

3840 × 2160 UltraHD érintős

100% Adobe színskála, minimum

Méret 15,6 hüvelykes FHD

15,6 hüvelykes UltraHD

Méretek:

Magasság 194,50 mm (7,66 hüvelyk)

Szélesség 345,60 mm (13,61 hüvelyk)

Átló 396,52 mm (15,61 hüvelyk)

Aktív terület (X/Y) 194,50 mm (7,66 hüvelyk) × 345,60 mm (13,61 hüvelyk) × 396,52 mm (15,61 
hüvelyk)

Maximális felbontás 1920 × 1080 képpont / 3840 × 2160 képpont

Maximális fényerő 400 nit

Működési szög 0° (lezárva) – 135°

Frissítési frekvencia 60 Hz

Minimális látószögek:

Vízszintes 80/80

Függőleges 80/80

16. táblázat: Billentyűzet

Funkció Műszaki adatok

Billentyűk száma • Egyesült Államok: 80 billentyű

• Egyesült Királyság: 81 billentyű

• Brazília: 80 billentyű

• Japán: 84 billentyű

Elrendezés QWERTY/AZERTY/Kanji

17. táblázat: Érintőpad

Funkció Műszaki adatok

Aktív terület:

X tengely 105 mm

Y tengely 80 mm
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18. táblázat: Kamera

Funkció Műszaki adatok

Típus HD kamera/digitális tömbmikrofon

Állókép felbontása 0,92 megapixel (maximum)

Videó felbontás 1280 × 720 pixel (HD) 30 kép/másodperc sebesség mellett (maximum)

Átló 74 fok

19. táblázat: Tárolóhely

Funkció Műszaki adatok

Adattárolás:

Tárolófelület SATA 3 Gbps

SATA 6 Gbps

PCIe 8 Gbps

Meghajtókonfigurációk:

Merevlemez-meghajtók (opcionális) egy belső, 2,5 hüvelykes SATA HDD (támogatja az Intel Smart Response technológiát)

Szilárdtestmeghajtók (opcionális) Egy Solid State Drive (SSD), Intel gyorsítótár-támogatással

Méret: 512 GB/1 TB/2 TB HDD

256 GB/360 GB/512 GB/1 TB SSD

20. táblázat: Akkumulátor

Funkció Műszaki adatok

Típus Li-polimer 3 cellás (56 wattóra)/6 cellás (97 wattóra)

Méretek

56 wattóra:

Mélység 223,20 mm (8,79 hüvelyk)

Magasság 7,20 mm (0,28 hüvelyk)

Szélesség 71,80 mm (2,83 hüvelyk)

Súly 0,24 kg (0,54 font)

84 wattóra:

Mélység 330,50 mm (13,01 hüvelyk)

Magasság 7,20 mm (0,28 hüvelyk)

Szélesség 71,80 mm (2,83 hüvelyk)

Súly 0,34 kg (0,76 font)

Feszültség 11,4 V

Élettartam 300 lemerülés/újratöltés

Hőmérséklet-tartomány:

Üzemi (körülbelül) • Üzemi: 0 °C és 35 °C között (32 °F és 95 °F között)
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Funkció Műszaki adatok

• Töltés: 0 °C és 50 °C között (32 °F és 122 °F között)

• Töltés: 0 °C és 70 °C között (32 °F és 158 °F között)

Készenléti –40 °C és 65 °C között (–40 °F és 149 °F között)

Gombelem ML1220

21. táblázat: Váltóáramú adapter

Funkció Műszaki adatok

Bemeneti feszültség 100 és 240 V egyenáram között

Bemeneti áramerősség (maximum) 1,80 A

Bemeneti frekvencia 50 Hz és 60 Hz között

Kimeneti feszültség 130 W

Kimeneti áramerősség 6,67 A

Névleges kimeneti feszültség 19,50 V egyenáram

Méretek:

Magasság 22 mm (0,86 hüvelyk)

Szélesség 66 mm (2,59 hüvelyk)

Mélység 143 mm (5,62 hüvelyk)

Hőmérséklet-tartomány:

Üzemi 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Készenléti –40 °C és 70 °C között (–40 °F és 158 °F között)

22. táblázat: Fizikai méretek

Fizikai jellemzők Műszaki adatok

Magasság: 17 mm (0,66 hüvelyk)

Szélesség 357 mm (14,06 hüvelyk)

Mélység 235 mm (9,27 hüvelyk)

Súly (minimális) 2 kg (4,41 font)

23. táblázat: Környezet

Funkció Műszaki adatok

Hőmérséklet-tartomány:

Üzemi 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)

Tárolóhely –40 °C és 70 °C között (–40 °F és 158 °F között)

Relatív páratartalom (maximum):

Üzemi 10% és 90% között (nem lecsapódó)

Tárolóhely 10% és 95% között (nem lecsapódó)

40 Műszaki adatok



Funkció Műszaki adatok

Maximális rezgés:

Üzemi 0,66 GRMS (2 Hz és 600 Hz között)

Tárolóhely 1,3 GRMS (2 Hz és 600 Hz között)

Maximális ütődés:

Üzemi 110 G (2 ms)

Készenléti 160 G (2 ms)

Tengerszint feletti magasság:

Üzemi –15,2 m és 3048 m között (–50 láb és 10 000 láb között)

Tárolóhely –15,2 m és 10 668 m között (–50 láb és 35 000 láb között)

Légkörszennyezési szint G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint
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A Dell elérhetőségei
MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló 
nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell termékkatalógusban.

A Dell számos támogatási lehetőséget biztosít, online és telefonon keresztül egyaránt. A rendelkezésre álló szolgáltatások országonként és 
termékenként változnak, így előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el az Ön lakhelye közelében. Amennyiben szeretne 
kapcsolatba lépni vállalatunkkal értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatos ügyekben:

1 Látogasson el a Dell.com/support weboldalra.

2 Válassza ki a támogatás kategóriáját.

3 Ellenőrizze, hogy az adott ország vagy régió szerepel-e a Choose A Country/Region (Válasszon országot/régiót) legördülő menüben 
a lap alján.

4 Válassza a szükségleteinek megfelelő szolgáltatási vagy támogatási hivatkozást.
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