
Dell Inspiron 6000 - noget der dur?
Overvejer du at købe en Dell Inspiron 6000?
Så var denne lille artikel måske et kig værd inden du bestiller.
Skrevet den 03. Feb 2009 af sorenriis I kategorien Hardware / PC | 

Jeg har gennem længere tid kigget efter en bærbar til studiebrug.
Den skulle være forholdsvist hurtig, have god batteri-levetid, have en god skærm og måtte ikke koste ret
meget mere end 10.000 kroner.
Efter at have kigget på en del tilbud, endte jeg med at tage chancen og bestille en Dell Inspiron 6000.
Primært fordi jeg fik rabat på ram (var installeret med 512 mb som standart, men jeg fik 512 mb mere for
500 kroner) og så gav Dell sandelig også 500 kroner i studierabat - hvilket også er værd at
tage med for en gut på SU. Men det var lidt af et sats, da jeg havde aldrig haft en Dell-laptop i hænderne
før.

Konfiguration
Pentium M 740 (1.73 Ghz)
1 GB Ram (2x512)
ATI X300 64 MB Ram
60 GB Harddisk (5400 rpm)
15.4" WSXGA+ LCD (1680 x 1050 pixel)
Windows XP Pro Engelsk
Luksus Executive taske
9-Cell batteri
1 års "Collect And Return"-service

Bemærk at jeg har valgt 9-Cell batteriet, i stedet for 6-Cell udgaven. De koster det samme, men 9-Cell har
noget længere batterilevetid - men er så til gengæld en smule tungere. Men det betød ikke det store i mit
tilfælde. Her var batterilevetiden det vigtige. I alt måtte jeg slippe ca. 10.100 inkl. fragt.

Bestilling
Jeg valgte at bestille den via telefon, da jeg gerne ville have den med Windows XP på engelsk. Dette
tilbyder Dell ikke som en mulighed via internetsalg.
Men det betød nu heller ikke det store for Dells telefonsælger optrådte yderst hjælpsom og svarede meget
hurtigt tilbage på de "ekstra spørgsmål" jeg stillede ham efterfølgende via e-mail. Så her scorer Dell store
plusser i min karakterbog.

Levering
Dells sælger lovede mig at jeg ville kunne have den i løbet af ca. 8 dage hverdage (bestilte en tirsdag -
levering fredag).
Dette kom dog ikke helt til at holde stik, men det var på ingen måde Dells skyld.
Fragtfirmaet kludrede i det (de havde faktisk min bærbar allerede torsdag) og var først i stand til at levere
i løbet af mandag. Så i alt tog det altså lige godt 2 uger fra jeg bestilte den til jeg stod med den i hånden.

Indhold
Mængden af "ekstra" sager der følger med, er efter min overbevisning en tynd kop te.
Et strømkabel, en Microsoft Works-cd, en "Product Guide" og et telefonkabel+stik var alt hvad Dell havde
sendt med.
Og hvor var den Windows XP Pro-udgave jeg havde betalt for?

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Det forstod jeg intet af, så jeg ringede straks til Dell og spurgte hvad nu det var for noget.
Igen fejlede supporten intet, for de sendte mig straks en "Dell OS Recovery cd" og en driver-cd. Disse ting
dumpede ind af døren efter et par dage, så igen fin service. Men hvorfor ikke bare vedlægge den fra
starten af?

Første opstart
Spændt var jeg selvfølgelig da jeg startede maskinen op første gang.
Efter en lille tur gennem Windows' "opsætningsguide" var jeg endelig klar - men hvor er der dog installeret
meget skrammel på den.
Ved første opstart er skrivebordet nærmest en stor reklamesøjle for Dell. Desuden startede der en del
programmer op automatisk, som jeg ikke skulle bruge og derfor hurtigt blev træt af.
Og da de fleste pre-installerede programmer (Microsoft Works, brænder-software osv.) var helt nyttesløse
for mig, gjorde jeg mig heller ikke mange overvejelser inden maskinen røg igennem en komplet
geninstallation. Ind med en "ren" Windows-installation, nyeste bios, nyeste drivere og så de programmer
jeg skulle bruge. Med hensyn til bios'en, så har jeg erfaret at det åbenbart er et generelt Dell-problem at
deres maskiner leveres med en gammel bios. Men det er en ganske simpel ting at opdatere den, da man
simpelthen bare indtaster sit service-tag (står på bunden af maskinen) på Dells support side på www og
vupti har man adgang til den nyeste bios (man henter en eksekverbar fil ned, dobbeltklikker på den og
bios er opdateret efter en genstart).

Konklusion
På trods af "startvanskelighederne" (geninstallering osv.), så er jeg utroligt glad for maskinen her efter
godt en uges brug.
Den er hurtig, har lang batterilevetid (5 timer har jeg været oppe på), en god skærm, et godt tastatur og
siger næsten ingen ting - selv ved brug af meget ressourcekrævende programmer. Faktisk siger den så lidt
at jeg ofte er i tvivl om den overhovedet er tændt.

Så til mit brug er den simpelthen perfekt, hvis den fortsætter med at køre som den gør nu.
Havde jeg ikke haft muligheder/evnerne til selv at udføre en total gen-installation af maskinen, så ville jeg
nok ikke have været helt så begejstret. Men bestemt stadig en fed maskine til prisen.

Opdatering
Påstanden om at Dell leverer laptops med spyware installeret, var falsk alarm på min. Programmet
"MyWay Search" var ikke installeret og jeg kunne sagtens ændre startsiden. Dermed ikke sagt at
Spywarefri.dk taler usandt, da det godt kan vise sig at være tilfældet på andre maskiner.

----

Guide til bios-opdatering
1) Gå herind: http://support.euro.dell.com/support/downloads/index.aspx?c=uk&cs=ukdhs1&l=en&s=dhs
2) Indtast dit service-tag (står på bunden af din laptop)
3) Vælg operativ-system og klik "Find Downloads".
4) Klik så på "FlashBIOS Updates" og vælg, i mit tilfælde, "Dell Inspiron 6000 System BIOS".
5) Download nyeste bios (i mit tilfælde "I6000A08.exe")
6) Dobbeltklik på filen og følg instruktionerne (husk at have strømkablet tilsluttet inden du gør det).
Proceduren er naturligvist på eget ansvar.

----

Billeder
Jeg vil forsøge at lave nogle billeder af den i løbet af næste uge...
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http://support.euro.dell.com/support/downloads/index.aspx?c=uk&cs=ukdhs1&l=en&s=dhs


Den er en framragende maskine købte en til jul, og senere har min far købt 10 til hans virksomhed.
Fungerer perfekt. Min batterilevetid er endnu længere. Fik et Li-On batteri med som "rabat". Værd at
nævne er måske at den er lidt stor i forhold til de små maskiner man ellers er i stand til at producere.

Kommentar af bartz d. 23. Sep 2005 | 2

Kan sige der var ingenting på min, også :). Det er værd at lægge mærke til at når man bestiller en bærbar
hos Dell så får man faktisk 2 cd-keys med i købet. Den der ligger i harddisken og den under maskinen :).
Dem der har en dell i6000 ved hva jeg snakker om :)

Kommentar af fromsej d. 18. Sep 2005 | 3

Lidt malurt skal der dryppes i bægeret, jeg kunne ikke drømme om at købe en Dell, ene og alene pga.
dette:
http://www.spywarefri.dk/artikler3.htm#hijacker

Kommentar af dhil (nedlagt brugerprofil) d. 20. Sep 2005 | 4

Fin artikel, skal selv til at købe 2.. jeg får et bedre tilbud når jeg køber to.. men jeg er lidt i tvivl om jeg skal
have 3 års garanti med

Kommentar af kappel d. 21. Sep 2005 | 5

Synes det er en god artikel, dejligt at høre om en god oplevelse.
Hvor meget ekstra skulle du give for ram(kan se at tilbuddet giver 256 mb ekstra) og er det 2x512?
Hvilken taske købte du af dem, har du evt. mulighed for at smide nogle billeder et sted også meget gerne
af selve computeren.
Harddisken er det 7200 eller 5400?

Kommentar af visualdeveloper d. 18. Sep 2005 | 6

udemærket...et minus ved den er at det nok ikke er så smart at skrive om én bærbar computer i en
artikel....men det er også det eneste minus jeg kan se !
godt at den er gratis !

Kommentar af winchester d. 17. Sep 2005 | 7

Jeg synes det er godt at du skriver sådan en artikel. Mange gange hører man kun om folks negative
erfaringer, så det er da kun positivt at du kommer med en god og konstruktiv positiv kritik af Dell. Kan
klart bruge det til mine egne overvejelser hvis og såfremt jeg engang skal have en bærbar.

Kommentar af spif2001 d. 20. Sep 2005 | 8

Har også en Inspiron 6000 og er glad for den. Har ikke som dig reinstalleret OS, men har afinstalleret en
del af de forudindlagte apps - den kører fint.

Sidder endda og spiller World of Warcraft på den og det kører upåklageligt.

-spif2001

Kommentar af huset d. 18. Sep 2005 | 9

Dette er jo hverken et review eller preview, så kan ikke se hvad denne "tekst" skulle kunne bruges til.
Du fortæller jo bare hvordan du fik maskinen, og hvordan du installerede den. En tynd kop the efter min

http://www.spywarefri.dk/artikler3.htm#hijacker


mening!

Kommentar af malteq d. 20. Feb 2008 | 10

http://dk.zepto.com/Shop/Notebook.aspx?notebookid=676
Den her pc kan vare 4 timer og er lille om nem.

http://dk.zepto.com/Shop/Notebook.aspx?notebookid=676

