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بك الخاص تريوبكملا جهاز عدادا
.شاشةلا يلصتوب قم 1

.ييارتخا — بكةشلا كابل يلصتوب قم 2
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.يارتلا مهايئ يلصتوب قم 3

.يارتلا رز على اضغط 4
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.Steam تحكم حدةو في ياتبطارلا دخلأ 5
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.تحكملا حدةو يلغشتب قم 6
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Steam تحكم حدةو من ياتبطارلا جخرأ
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تحكملا حدةو ناظرم

يةفللخا يةحنالا

يمنأ شغلم1

يرغص USB 2.0 نفذم2

سريأ شغلم3

سريأ مصد4

سريأ بضقم5

يمنأ بضقم6

يمنأ مصد7
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يةمماالأ يةحنالا

ىسري يةهاتجا حةلو1

عجوالر رز2

يسيئالر Steam رز3

يلغشتلا بدء رز4

يمنى يةهاتجا حةلو5

Y رز6

B رز7

A رز8

X رز9

يةناظرت عصا10

سفللأ/علىلأ D حةلو11

ينيملل/ساريلل D حةلو12
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ناظرلما

يةمماالأ يةحنالا

)USB نفذم غطاء سفلأ( USB 2.0 نفذم1

 480 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر فريو نها. ذلك لىا ماو سالماوو يةكلساللا يحتالمفا حةللو لإسلكي/Bluetooth نجلدو يلصتول
.يةنثا/جابتيم

)USB 3.0 (2 نفذام2

.يةنثا/جابايتيج 5 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر يرفتول. ذلك لىا ماو الطابعات،و ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ يلصتول

الخدمة علامة قعمو3

 الخاص تريوبكملا جهاز في المادية ناتالمكو على فتعرلا Dell لدى الخدمة لفنّيِ يحتي الذيو قامرأو وفحر من تكوني يدفر فمعر هو الخدمة مزر
.الضمان ماتمعلو لىا لصوالوو بك

يلغشتلا رز4

.سكونلا حالة في كان ذاا وأ يل،غشتلا يدق يكن لم ذاا تريوبكملا جهاز يلغشتل يهلع اضغط

 .يلغشتلا يدق كان ذاا تريوبكملا جهاز يلغشت يقافلإ اضغط

.تريوبكملا جهاز يلغشت يقافا ضلفر ٍانثو 4 لمدة ارتمرسالا مع اضغط

 قعالمو على بي الخاص Dell جهازو ناأ انظر مات،المعلو من يدلمز. الطاقة اتيارخ في يارتلا رز كسلو يصصتخ نككيم: ملاحظة
www.dell.com/support.
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يةفللخا يةحنالا

يارتلا مهايئ نفذم1

.بك الخاص تريوبكملا هازبج يارتلا مهايئ يلصتول

HDMI-in نفذم2

.بها HDMI-out ةيزم ينكتم تم التي ىخرالأ ةجهزالأ وأ Blu-ray اصقرأ شغلم وأ لعابالأ في تحكم حدةو يلصتول

HDMI-out نفذم3

.يديوفلاو تللصو اًجخر فريو نها. ُممكَّنة HDMI-in ةيزم بها ىخرأ ةجهزأ وأ تلفازلا جهاز وأ شاشة يلصتول

بكةشلا نفذم4

.نتترنالإ وأ بكةشلا لىا لصوللو يضعر نطاق بكةش دممو وأ) تراور (جهمو من) RJ45 (نتثريا كابل يلصتول

)USB 3.0 (2 نفذام5

.يةنثا/جابايتيج 5 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر يرفتول. ذلك لىا ماو الطابعات،و ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ يلصتول

الضوئي S/PDIF نفذم6

.يةئالضو الكابلات برع قمير تصو جخر على لللحصو تلفاز جهاز وأ تالصو اتبركم وأ مضخم يلصتول

تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن ءضو7

.يهلا تابتهاك وأ تةبثالا اصقرالأ كمحر من ياناتبلا اءةبقر تريوبكملا جهاز ميقو ندماع يضيء
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اصفاتالمو

زنالوو بعادالأ

)صةبو 2.17 (مم 55تفاعالار

)صاتبو 7.87 (مم 200ضالعر

)صاتبو 7.87 (مم 200العمق

)طالرأ 4 (جمك 1.81زنالو

 في عنوتلاو بةالمطلو ئةيتهلا سبح بك الخاص تريوبكملا جهاز زنو تلفيخ قد: ملاحظة
.يعنصتلا يةلعم

نظاملا ماتمعلو

Alienware Steam Machine R2تريوبكملا جهاز ازطر

المعالج
•Intel Core i3 سادسلا يللجا
•Intel Core i5 سادسلا يللجا
•Intel Core i7 سادسلا يللجا

ائحشرلا عةمجمو
•Intel H110

•Intel H170

)بت 64 (يةنثا/ياناتب نقل ياتلعم جايج DMI8.0 عةسر

ةالذاكر

احدةو SODIMM تحةفتحاتفلا

DDR4عنولا

تزجاهريم 2133عةسرلا

جابايتيج 8و جابايتيج 4مةالمدعو ئاتيتهلا
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صلاتالموو نافذلما

:يةجخار

احدو RJ45 نفذمبكةشلا

USBنافذم بعةرأ USB 3.0

تالصو/يديوفلا
احدو ضوئي S/PDIF نفذم•
احدو HDMI-in نفذم•
احدو HDMI-out نفذم•

:يةلخدا

Bluetoothو WLAN بكةشل احدةو M.2 بطاقة تحةفM. 2 بطاقة

الإتصالإت

/جابتيم 10/100/1000 عةسرب Realtek RTL8111 نتثريا تحكم حدةونتثرالإ
نظاملا حةلو في مدمجة يةنثا

اللاسلكي الإتصال
•Wi-Fi 802.11a/g/n

•Wi-Fi 802.11a/g/n/ac

•Bluetooth

يديوفلا

ةالذاكرتحكملا حدةو

NVIDIA GeForce GTX960 GPU4 جابايتيج

AMD Radeon R9 M470X2 جابايتيج

تالصو

تحكملا حدةو
Intel من حضوالو عالي تصو•

•Realtek ALC3234 جلخر S/PDIF الضوئي
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ينتخزلا

يةنثا/جابايتيج SATA 6اجهةالو

صةبو 2.5 مقاس تةبثا اصقرأ كمحرتةبثالا اصقرالأ كمحر

احدةو M.2 تحةفتةبثالا الحالة اصقرأ كمحر

يارتلا مهايئ

عنولا
اتو 130•
اتو 180•

ددترم يارت لتفو 240–ددترم يارت لتفو 100دخالالإ جهد

تزهر 60–تزهر 50دخالالإ ددتر

)تمرسم (اجخرالإ يارت
يربمأ 6.70•
يربمأ 9.23•

تمرسم يارت لتفو 19.50المقدر اجخرالإ جهد

)نهايتهرف جةدر 104 لىا 32 من (يةئوم جةدر 40 لىا 0 منيلغشتلا: ةارالحر جةدر نطاق

 158 لىا نهايتهرف جةدر 40 (-يةئوم جةدر 70 لىا يةئوم جةدر 40-ينتخزلا: ةارالحر جةدر نطاق
)نهايتهرف جةدر

تريوبكملا جهاز ئةيب

ISA-S71.04-1985 يارعم يحدده كما قلأ وأ G2: اًجو المحمولة ثةالملو ادالمو ىتوسم

ينتخزلايلغشتلا ندع

 جةدر 41 (يةئوم جةدر 35 لىا يةئوم جةدر 5ةارالحر جةدر معدل
)نهايتهرف جةدر 95 لىا نهايتهرف

 40 – من (يةئوم جةدر 65 لىا 40 – من
)نهايتهرف جةدر 149 لىا

)تكاثف بلا% (95 لىا% 0 من)تكاثف بلا% (90 لىا% 10 من)قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر

GRMS1.37 Grms 0.26*)قصىالأ الحد (ازتزهالا

 مع يةنثا مللي 2 لمدة يةبجاذ عسارت حدةو 40)قصىالأ الحد (الصدمات
/سم 51 (يةنثا/صةبو 20 بلغي عةسرلا في يرغت
†)يةنثا

يرغت مع يةنثا مللي 2 لمدة يةبجاذ عسارت حدةو 105  
)يةنثا/سم 133 (يةنثا/صةبو 52.5 بلغي عةسرلا في
‡
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التخزينالتشغيل عند

 –من (م 3048 لىا م 15.20 –من)قصىالأ الحد (تفاعالار
)قدم 10000 لىا قدم 50

 50 –من (م 10668 لىا م 15.20 –من
)قدم 35000 لىا

.تخدمسلما ئةيب يحاكي الذيو ائيشوعلا ازتزهالا من يفط تخدامسبا ياسقلا تم* 

.تخدامسالا يدق تةبثالا اصقرالأ كمحر يكون ندماع يةنثا مللي 2 هامقدار يةبيج نصف بضةن تخدامسبا ياسقلا تم† 
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Alienware كةشرب الإتصالو ساعدةلما على لالحصو

يةتالذا ساعدةلما دارمو

:نتترنالإ برع يةتالذا ساعدةلما دارمو تخدامسبا خدماتهاو Alienware جاتتنم نشأب ساعدةلماو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

Alienwarewww.alienware.com خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

 عداد،الإ تعليماتو تخدم،سلما دلةأو صلاحها،او خطاءالأ شافكتسا ماتمعلو
ثاتيتحدو يل،غشتلا امجبرو ية،نفلا ساعدةلما ناتمدوو تج،نلما اصفاتموو  
ذلك لىا ماو امج،برلا

www.alienware.com/gamingservices

/www.youtube.comةبخطو ةخطو بك الخاص تريوبكملا جهاز لخدمة تعليمات فرتو يديوف مقاطع
alienwareservices

Alienware بـ الإتصال

.www.alienware.com قعالمو انظر, العملاء خدمة شكلاتلم وأ الفني للدعم وأ يعاتبملل Alienware كةشرب للاتصال

.بلدك في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو للدولة اًفقو افرتولا حالة تلفتخو: ملاحظة

 رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة
.Dell تجنم جتالوك وأ
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