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ដំឡេងងកុំរ្យុទ័ររបស់អ្នក
ប្បយ័ត្ន : ោក់កុំរ្យុទ័រឡៅឡលងទលទាទន់ឡហងយស្្អ តឡដងម្បីឡជសសងងការ្តូតឡអប្កង់។
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ការដំឡេងងឡជងងទប្ម
ឡជងងទប្មដដក
a) ឡលងកកំណល់ឡជងងទប្ម ឡហងយភាជា ប់ឡៅនឹងរាត។

b) មូលឡ្ជជា ឲ្យតឹងឡដងម្បីភាជា ប់រាតឡៅនឹងកំណល់ឡជងងទប្ម។

ឡជងងទប្មឡ ង
ឡលងកឡជងងទប្ម។

ដំឡេងងកាដា រចុច និងកណដាុ រ
សូមឡមងលឯកស្រដដលភាជា ប់មកជាមួយកាដា រចុច និងកណដាុ រ
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បនួាយដខសែថាមរលតាមរយៈឡសសែឡមមរ្គុឡទទាសអំរីការបនួាយដខសែរ ថាមរលឡៅឡលងឡជងងទប្ម ឡហងយភាជា ប់អាោប់ទ័រថាមរល។
ឡជងងទប្មឡ ង

ឡជងងទប្មដដក
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ចុចប៊ូតុងថាមរល។
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បញ្ចប់ការដំឡេងងប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ
សប្មាប់ Windows៖
a) ឡបងកការអាប់ឡដត Dell

b) ភាជា ប់ឡៅបណាតា ញរបស់អ្នក

ចំណា ំ: ឡបងអ្នកកំរុងភាជា ប់ឡៅបណាដា ញឥតដខសែដដលមានសុែត្ថិភារ សូមងយបញ្ចូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការចូលឡប្បងបណាដា ញឥតដខសែឡៅឡរលឡស្នងសុំ។

c) ចុះឡ្ម្ម ះចូលរណនី Microsoft របស់អ្នក ឬបឡងតងតរណនីមូលោ្ឋ ន

សប្មាប់ Ubuntu៖
សូមអនុែតតាតាមការដណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញ្ចប់ការដំឡេងង។
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កំណត់ទីតាងំកម្ម ែិធី Dell ឡៅក្នុង Windows

ចុះឡ្ម្ម ះកុំរ្យូទ័ររបស់អ្នក

ជំនួយ និងការគាំប្ទរីប្កុមហ៊ុន Dell

SupportAssist — រិនិត្យ និងអាប់ឡដតកុំរ្យុទ័ររបស់អ្នក
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ទិដ្ឋភារ
ខាងមុខ

1 កាឡមរាា
អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកជដជកកំស្នតាជាែីឡដអូ ចាប់យករូបភារ និងថតែីឡដអូ។

2 រនួឺស្្ថ នភារកាឡមរាា
ឡបងកឡៅឡរលកាឡមរាា កំរុងដតឡប្បង។

3 មីប្កូហវេូន (សប្មាប់មាូដឡអប្កង់មិនបាះ)
លតាល់ទិន្នន័យបញ្ចូលសំឡេងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយាូ ឡៅជាសំឡេង ជាឡដងម។

4 មីប្កូហវេូន (សប្មាប់មាូដឡអប្កង់បាះ)
លតាល់ទិន្នន័យបញ្ចូលសំឡេងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយាូ ឡៅជាសំឡេង ជាឡដងម។
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ខាងឡ្វេង

1 កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
អានរី និងសរឡសរចូលកាតឡមឡឌស។

2 USB 3.0 រន្ធ (2)

ភាជា ប់ឡប្រងងកុំរ្យុទ័រដូចជាឧបករណ៍លទាុក និងមាា សុីនឡរាះរុម្ព។ លតាល់ការឡលទារទិន្នន័យក្នុងឡល្បងនរហូតដល់ 5 Mbps។

3 រន្ធកាស
ភាជា ប់កាសឡលងក្បាល ឬកាសប្តឡចសក (ប្បអប់ខុំបូកាស និងមីប្កូហវេូន) ។
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ខាងស្តា ំ

1 ប្ោយអុបទិច (ជាជឡប្មងស)

អានរី និងសរឡសរចូល CDs និង DVDs។

2 ប៊ូតុងប្រប់ប្រងកប្មិតរនួឺឡអប្កង់ (2)

ចុចបឡងតងន ឬបន្ថយកប្មិតរនួឺឡអប្កង់។

3 ប៊ូតុងឡប្ជងសប្បភរបញ្ចូល
ចុចឡប្ជងសប្បភរបញ្ចូលែីឡដអូ។

4 ប៊ូតុងថាមរល
ឡបងកកុំរ្យុទ័ររបស់អ្នក ឬផួ្ស់បតាូរស្្ថ នភារថាមរលរបស់កុំរ្យុទ័ររបស់អ្នក។
ចុច ឡដងម្បីោក់កុំរ្យូទ័រឡៅក្នុងស្្ថ នភារឡដក ប្បសិនឡបងជាងឡបងក។
ចុចឲ្យជាប់ 4 ែិនាទីឡដងម្បីបងំំឲ្យកុំរ្យុទ័របិទ។

ចំណា ំ: អ្នកអាចកំណត់ឥរិយ៉បទប៊ូតុងថាមរលតាមបំណងឡៅក្នុងជឡប្មងសថាមរល។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថម សូមឡមងល ខ្ញុំ និង Dell របស់ខ្ញុំ (Me 
and My Dell) តាមរយៈឡរហទំរ័រ www.dell.com/support/manuals។
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ខាងឡប្កាយ

1 សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម
សួ្កឡសងកម្មរឺជាឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសែរប្កមឡលខរិឡសសដដលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកបឡច្ចកឡទសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អាចកំណត់ឡប្រងងហាដដែរក្នុងកុំរ្យុទ័រ និង
ចូលឡមងលរ័ត៌មានអំរីការធានា។

2 រន្ធអាោប់ទ័រថាមរល
ភាជា ប់អាោប់ទ័រថាមរលឡដងម្បីលដាល់ថាមរលដល់កុំរ្យូទ័រ។

3 រន្ធបណាតា ញ (មានឡភួងង)
ភាជា ប់ដខសែអុីសឺរណិត (RJ45) រីឡរាា តទ័រ ឬមាូដឹមប្ប៊តដប៊ន សប្មាប់ចូលដំឡណងរបណាតា ញ ឬអុីនធឺណិត។
ឡភួងងទាងំរីរជាប់នឹងឧបករណ៍ភាជា ប់បង្ហា ញរីស្្ថ នភារទនការភាជា ប់ និងសកម្មភារបណាតា ញ។

4 រន្ធ USB 2.0 (2)

ភាជា ប់ឡប្រងងកុំរ្យុទ័រដូចជាឧបករណ៍លទាុក និងមាា សុីនឡរាះរុម្ព។ លតាល់ការឡលទារទិន្នន័យក្នុងឡល្បងនរហូតដល់ 480 Mbps ។

5 រន្ធបញ្ចូល HDMI

ភាជា ប់កុងសូលឡលងឡហ្គង កម្ម ែិធីចាក់ Blu-ray ឬឧបករណ៍ឡលសែងឡទសតដដលអនុញ្ញា តឲ្យបឡញ្ចញ HDMI ។

6 រន្ធបឡញជាញសំឡេង
ភាជា ប់ឧបករណ៍បឡញជាញអូឌីយាូដូចជាអំភួីជាឡដងម។
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ឡល្អបង
ឡជងងទប្មឡ ង
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ឡជងងទប្មដដក
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ការបញ្ជា ក់លម្អិតដល្នកបឡច្ចកឡទស
ែិមាប្ត និងទម្ងន់
កម្ពស់

• ឡជងងទប្មឡ ង – 385.33 មម (15.17 អុីញ)

• ឡជងងទប្មដដក – 440.33 មម (17.34 អុីញ)

ទទឹង 576.62 មម (22.70 អុីញ)

ជឡប្ៅ មានឡជងងទប្មឡ ង មានឡជងងទប្មដដក គា្ម នឡជងងទប្ម

ឡអប្កង់បាះ 60.70 មម (2.39 អុីញ) 205.00 មម (8.07 
អុីញ)

38.20 មម (1.50 អុីញ)

គា្ម នឡអប្កង់បាះ 61.80 មម (2.43 អុីញ) 205.00 មម (8.07 
អុីញ)

39.30 មម (1.55 អុីញ)

ទម្ងន់ (អតិបរិមា)

ឡអប្កង់បាះ 8.36 រក (18.43 lb)

គា្ម នឡអប្កង់បាះ 6.38 រក (14.07 lb)

ចំណា ំ: ទម្ងន់កុំរ្យុទ័រយួរទដរបស់អ្នកដប្បប្បនលឡៅតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដដលរានបញ្ជា ទិញ និងភារដប្បប្បនលទន
ការលលិត។

រ័ត៌មានអំរីប្បរ័ន្ធមាា សុីន
មាូដដលកុំរ្យូទ័រ Inspiron 24 -3464

អង្គដំឡណងរការ
• Intel Core i3-7100U ជំនាន់ទី7 

• Intel Core i5-7200U ជំនាន់ទី7 

• អង្គដំឡណងរការ Intel Pentium

សំណុំបនទាះឡសសរវេីតូច រានរួមបញជាូលក្នុងអង្គដំឡណងរការ

អង្គចងចាំ
រន្ធ រន្ធ SODIMM ចំនួនរីរ

ប្បឡភទ DDR4
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ឡល្បងន រហូតដល់ 2133 MHz

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដដលរានគាបំ្ទ 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB និង 16 GB

រន្ធ និងឧបករណ៍តភាជា ប់
ខាឡប្ៅ៖

បណាដា ញ រន្ធ RJ45 មួយ

USB
• រន្ធ USB 2.0 រីរ
• រន្ធ USB 3.0 រីរ

សំឡេង/ែីឡដអូ
• រន្ធបញ្ចូល HDMI មួយ
• រន្ធបឡញជាញដខសែសំឡេងមួយ
• រន្ធកាសមួយ

ខាងក្នុង៖

កាត M.2 រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់ WLAN និង Bluetooth

ការទំនាក់ទំនង
អុីហសែីឡណត កម្មែិធីប្រប់ប្រងអុីសឺរណិតទំហំ 10/100 Mbps ប្តូែរានរួបបញ្ចូល ឡៅឡលងផ្ទា ងំប្បរ័ន្ធ

ឥតដខសែ
• Wi-Fi 802.11ac

• Wi-Fi 802.11b/g/n

• Bluetooth 4.0

ែីឡដអូ
ដដលរួមបញ្ចូលគា្ន ដល្នកោច់ៗរីគា្ន

ឧបករណ៍បញ្ជា រានរួមបញជាូលក្នុងអង្គដំឡណងរការ NVIDIA GeForce 920MX

អង្គចងចាំ អង្គចងចាំប្បរ័ន្ធដដលរានដចករំដលក GDDR5 2 GB
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Audio

ឧបករណ៍បញ្ជា Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro

ឧបករណ៍បំរងសំឡេង រីរ

កប្មិតបញ្ចូលសំឡេងរបស់ឧបករណ៍សំឡេង
• មធ្យម – 3 W

• ខ្ពស់បំលុត – 3.5 W

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូនឌីជីថលដតមួយ

ឧបករណ៍បញ្ជា កប្មិតសំឡេង មឺនុយកម្មែិធី

ការរក្សាទុក
អនតារមុខ

• SATA 3 Gbps សប្មាប់ប្ោយអុបទិច
• SATA 6 Gbps សប្មាប់ប្ោយថាសរឹង

ប្ោយថាងរឹង ប្ោយ 2.5-អុីញមួយ

ប្ោយអុបទិច ប្ោយ DVD+/-RW 9.5-មម មួយ (ជាជឡប្មងស)

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
ប្បឡភទ រន្ធ 4-in-1 មួយ

កាតប្តូែរានគាំប្ទ
• កាត SD

• MultiMediaCard (MMC)

• កាត (SDXC) ដដលមានសត្ថភារបដន្ថម SD

• កាត (SDHC) ដដលមានសត្ថភារលទាុក SD ខ្ពស់

ឡអប្កង់
ប្បឡភទ

• ឡអប្កង់បាះ FHD 23.8-អុីញ
• គា្ម នឡអប្កង់បាះ FHD 23.8-អុីញ

រុណភារទនការបង្ហា ញ (អតិបរិមា) 1920 x 1080

កប្មិតភីកដសល 0.2745 មម x 0.2745 មម
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កម្ពស់ 317.40 មម (12.50 អុីញ)

ទទឹង 543 មម (21.38 អុីញ)

អងតត់ប្ទូង 604.52 មម (23.80 អុីញ)

អប្តារីឡ្វហវេស 60 Hz

ការប្រប់ប្រង កប្មិតរនួឺអាចប្តូែរានប្រប់ប្រងតាមរយៈ ប៊ូតុងដំឡេងង/បន្ថយកប្មិតរនួឺប្កង់

កាឡមរាា
រុណភារបង្ហា ញ

• រូបភារហ្នឹង៖ 0.92 ឡមហា្គ ភិកដសល
• ែីឡដអូ ៖ 1280 x 720 ប្តឹម 30 fps (អតិបរិមា)

មុំឡមងលតាមអងតត់ប្ទូង 74 ដឺឡប្ក

បញ្ឈរ
ទប្មឡ ង ទប្មដដក

កម្ពស់ 174.80 មម (6.88 អុីញ) 227.70 មម (8.96 អុីញ)

ទទឹង 120 មម (4.72 អុីញ) 205.60 មម (8.09 អុីញ)

ជឡប្ៅ 22.50 មម (0.89 អុីញ) 225.42 មម (8.87 អុីញ)

មុំប្បតិបតតាិការ 12.5° ឡៅ 45° -5° ឡៅ 30°

អាោប់ទ័រថាមរល
ប្បឡភទ 65 W 90 W

កមួាងំែូលត៍ឡភួងងចូល 100 VAC ឡៅ 240 VAC

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )ចូល 50 Hz ឡៅ 60 Hz

ចរនតាឡភួងងចូល (អតិបរមា) 1.70 A 2.50 A

ចរនតាឡភួងងចូល (ត) 3.34 A 4.62 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡភួងងចូល 19.50 GRMS

ជួរសីតុណហា ភារ៖ ប្បតិបតតាិការ 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

ជួរសីតុណហា ភារ៖ ការរក្សាទុក -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)
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បរិស្្ថ នកុំរ្យុទ័រ
កប្មិតបាះពាល់រីឡលងអាកាស៖ G1 ដូចដដលរានកំណត់ឡោយ ISA-S71.04-1985

កំរុងដំឡណងរការ ការរក្សាទុក

កប្មិតសីតុណហា ភារ 0°C to 35°C (32°F ឡៅ 95°F) -40°C to 65°C (-40°F ឡៅ 
149°F)

បដប្មបប្មនលសំឡណងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (មិនកក) 0% ឡៅ 95% (មិនកក)

រំញ័រ (អតិបរិមា)* 0.66 GRMS 1.30 GRMS

ការ្ក់ (អតិបរិមា) 110 G† 160 G‡

រយៈកម្ពស់ (អតិបរមា) –15.2 ម ឡៅ 3048 ម (–50 ហវេីត ឡៅ 
10,000 ហវេីត)

–15.2 ម ឡៅ 10,668 ម (–50 ហវេីត ឡៅ 
35,000 ហវេីត)

* រានងស់ដែងឡោយឡប្បងស្បុិចរំញ័រទចដន្យដដលចមួងបរិស្្ថ នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡោយឡប្បងចលនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលប្ោយថាសរឹងកំរុងឡប្បង។

‡ រានងស់ដែងឡោយឡប្បងចលនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរល ក្បាលប្ោយថាសរឹងស្ថិឡៅទីតាំងសំចត។

20



ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខួនន
អ្នកអាចទទូលរានរ័ត៌មាន និងជំនួយអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ ប្កុមហ៊ុន Dell ឡោយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខួននទាំងឡនះ៖

រ័ត៌មានអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

Windows 8.1 និង Windows 10 កម្មែិធីជំនូយ និងគាបំ្ទរីប្កុមហ៊ុន Dell

Windows 10 ចាប់ឡលតាងមកម្ម ែិធី

Windows 8.1 កម្មែិធីជំនួយ + រនួឹះ

ការចូលឡប្បងជំនួយឡៅក្នុង Windows 8, Windows 8.1, 
និង Windows 10

ឡៅក្នុងការដសវេងរកតាម Windows ងយបញជាូល Help and 
Supportនិងចុចបញ្ចូល( Enter)។

ការចូលឡប្បងជំនួយឡៅក្នុង Windows 7 ចុច ចាប់ឡលតាងម → ជំនួយ និងគាបំ្ទ(Help and Support)។

ជំនួយឡលងបណាតា ញសប្មាប់ប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

រ័ត៌មានអំរីការឡោះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡមដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស់ ការដណនាអំំរីការដំឡេងង 
ការបញ្ជា ក់អំរីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡច្ចកឡទស ប្ោយែឺ ការអាប់ឡដតសូហវេដែរជាឡដងម។

www.dell.com/support

ដសវេងយល់អំរីប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ ការដំឡេងង និងឡប្បងប្រាស់កុំរ្យុទ័ររបស់អ្នក ការបប្មុងទុក
ទិន្នន័យ ការែិនិច្ឆ័យជាឡដងម។

សូមចូលឡមងល ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ (Me and My 
Dell) តាមរយៈឡរហទំរ័រ www.dell.com/support/
manuals។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក ់ការគាំប្ទដល្នកបឡច្ចកឡទស ឬបញ្ហា ឡសងកម្មរបស់អតិថិជន សូមចូលឡមងល www.dell.com/
contactdell។
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ចំណា ំ: ភារដដលអាចរករានមានការដប្បប្បនលតាមប្បឡទស និងលលិតលល ឡហងយឡសងកម្មខួះរុំមានឡៅក្នុងប្បឡទសរបស់អ្នកឡទ ។

ចំណា ំ: ប្បសិនឡបងអ្នករុំមានឡសងអុីនធឺឡណតឡទ អ្នកអាចដសវេងរក សូមដសវេងរករ័ត៌មានទំនាក់ទំនងឡលង ែិកតយបប្តជាែទំនិញ ប័ណ្ណ ឡែចខ្ចប់ ែិកតយបប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាេុក
លលិតលល Dell ។

 

22


	Inspiron 24 3000 ការដំឡើង និងការបញ្ជាក់
	ដំឡើងកុំព្យុទ័ររបស់អ្នក
	ទិដ្ឋភាព
	ខាងមុខ
	ខាងឆ្វេង
	ខាងស្តាំ
	ខាងក្រោយ
	ផ្អៀង
	ជើងទម្រឈើ
	ជើងទម្រដែក


	ការបញ្ជាក់លម្អិតផ្នែកបច្ចេកទេស
	វិមាត្រ និងទម្ងន់
	ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន
	អង្គចងចាំ
	រន្ធ និងឧបករណ៍តភ្ជាប់
	ការទំនាក់ទំនង
	វីដេអូ
	Audio
	ការរក្សាទុក
	កម្មវិធីអានកាតមេឌៀ
	អេក្រង់
	កាមេរ៉ា
	បញ្ឈរ
	អាដាប់ទ័រថាមពល
	បរិស្ថានកុំព្យុទ័រ

	ការទទូលបានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន Dell
	ធនធានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន
	ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell


