DELL VOSTRO
410 TOWER
™

™

Společnost Dell vnímá specifické potřeby malých firem jakou je i vaše firma. Proto
jsme vytvořili řadu desktopů Vostro, poskytujících absolutní výkon bez kompromisů.
Desktop Dell Vostro 410 je ideálním řešením pro malé firmy, které hledají výjimečnou
kombinaci síly, grafického výkonu, rychlosti síťového připojení a rozšiřitelnosti.
MIMOŘÁDNÝ VÝKON
Dell Vostro 410 Tower umožňuje běh vašich aplikací s vysokými nároky na data a video. Je ideální
volbou pro malou firmu, která potřebuje extra výkon bez narušení svého rozpočtu.

Výkonové funkce zahrnují:
• Vysoce výkonné čtyřjádrové procesory Intel® Core™2 Quad Q9xxx
• Grafické karty3 s funkcí duálního monitoru a až 512 MB vyhrazené grafické paměti.
• Až 4 GB1 operační paměti DDR2 800 MHz3
• Až 3 TB2 lokálního úložného prostoru poskytují dostatek místa na uložení všech vašich důležitých
souborů.
• Síťové připojení Gigabit Ethernet pro vysokorychlostní síťový přístup
VYNIKAJÍCÍ ROZŠIŘITELNOST
• Vostro 410 je nyní největší z desktopů Vostro, s největšími možnostmi rozšíření a prostorem pro
růst podle potřeb vaší firmy:
• Zdvojnásobení úložné kapacity předchozích desktopů Vostro s možností vložení až čtyř pevných
disků
• Více rozšiřujících slotů než u ostatních desktopů Vostro umožňuje instalovat až šest PCIe nebo
PCI karet, včetně špičkových grafických karet, interní bezdrátové karty a zvukové karty premium.
• Dostatek vnitřního prostoru pro vložení širokých PCI a PCI Express karet s ¾ délkou
• Dostatek prostoru v externích šachtách až pro čtyři zařízení, jako DVD vypalovačky a čtečky
paměťových karet.
• S osmi externími USB 2.0 konektory a volitelným portem 1394 je připraven pro připojení všech
vašich periferních zařízení.
NÁSTROJE A SLUŽBY PREMIER
Služby Vostro jsou vždy po ruce a snadno použitelné. Společnost Dell vám poskytuje potřebnou
podporu, abyste se mohli zaměřit na vaše podnikání a ne na vaši technologii. Pokud se objeví problémy, jsou naši zasvěcení technici připraveni vám pomoci a nabídnout řešení šité na míru vašich
specifických potřeb.

Služby zahrnují:
• Volitelnou službu Dell ProSupport tvoří portfolio zákaznicky nastavitelných služeb, zahrnujících rychlý kontakt s odborníky společnosti Dell,
odstraňování hardwarových závad, podporu aplikací a mnoho dalších

PARAMETRY

VOSTRO 410

Procesory

Intel® Core™ 2 Quad Q9xxx (1333 MHz FSB, až 12 MB vyrovnávací paměti L2)
Intel® Core™ 2 Quad Q9xxx (1333 MHz FSB, až 4 MB vyrovnávací paměti L2)

Čipová sada

Intel® G33

Operační systém

Microsoft® Windows Vista® (Home, Business a Ultimate)
Microsoft® Windows Vista® Business nebo Ultimate Downgrade (instalován Windows XP Professional)

Grafické karty3

512 MB NVIDIA® GeForce™ 8800GT, 256 MB ATI Radeon™ HD 3650, 128 MB ATI Radeon™ HD
2400Pro

Systémová paměť3

Až 4,0 GB1 DDR2 SDRAM 800 MHz3

Připojení

Standardní: Integrovaný Gigabit Ethernet
Volitelné: Fax modem 56 k, bezdrátová PCI karta 802.11g, bezdrátová karta Dell 1505 Wireless-N PCI
ExpressCard

Pevné disky

7200 ot./min.: až 750 GB2 na jednu jednotku
Maximální úložná kapacita: 3 TB2 (čtyři jednotky po 750 GB2)
Volitelné pevné disky DataSafe zabezpečeným uložením a obnovou dat

Optické jednotky a jiná
zařízení

DVD-ROM, DVD+/-RW, DVD+/-RW s možností zápisu Dual Layer, CD-RW/DVD combo
Čtečka paměťových karet Dell 19v1, čtečka paměťových karet Dell 19v1 s Bluetooth, disketová jednotka

Rozšiřovací sloty

Jeden slot PCI Express x16
Dva sloty PCI Express x1
Tři sloty PCI

Šachty

Čtyři interní 3,5” (čtyři pevné disky), tři externí 5,25”, jeden externí 3,5”

I/O Porty

Osm uživatelsky přístupných portů USB 2.0(čtyři vpředu, čtyři vzadu), VGA výstup, Ethernet (RJ45),
audio konektory (subwoofer, linkový vstup, linkový výstup, mikrofon, boční a zadní surround výstupy)

Displej

Analogové ploché displeje s úhlopříčkou až do 19”
Analogové širokoúhlé ploché displeje s úhlopříčkou až do 24”
Digitální širokoúhlé ploché displeje UltraSharp™ s úhlopříčkou až do 24”

Klávesnice a myši

USB klávesnice Dell, rozšířená multimediální USB klávesnice Dell, souprava Bluetooth klávesnice a
myši s hardwarovým klíčem USB-Bluetooth, optická USB myš Dell, optická USB myš Dell Premium

Zvuk

Integrovaný 7.1 kanálové Audio HD (standardně), Sound Blaster® Audigy® HD SW Edition pro Windows
Vista, Sound Blaster X-Fi™ XtremeGamer Windows Vista Edition
Externí reproduktory: Dell AX210, Dell A525, AX510PA, a zvuková lišta AX510 ke zvoleným plochým
displejům

Rozměry (VxŠxH)
(bez nožiček)

415 x 185 x 430 mm

Hmotnost

11 kg (standardně)

Napájecí zdroj

350 W

1

Až 1 GB nemusí být dostupný s 32-bitovými operačními systémy kvůli požadavkům systémových zdrojů.

2

GB u pevných disků znamená 1 miliardu bytů a TB znamená 1 bilión bytů; skutečná volná kapacita bude nižší a bude záviset na
objemu již uložených dat a na operačním prostředí.

3

Podle velikosti operační paměti a dalších faktorů může být pro podporu grafiky vyhrazeno významné množství paměti.
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