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بك الخاص تريوبكملا جهاز عدادا
.يارتلا رز على الضغطو يارتلا مهايئ يلصتوب قم 1
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.يلغشتلا نظام عدادا نهاءا 2

:Windows نظامل بةسنلبا

a(بك الخاصة بكةشلبا اتصل.

b(سابح لىا لالدخو يلجستب قم Microsoft محلي سابح شاءنا وأ بك الخاص.

:Ubuntu يلغشتلا نظامل بةسنلبا

.عدادالإ يةلعم نهاءلإ شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا
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.Dell يقاتبطت قعمو حدد 3

بك الخاص تريوبكملا جهاز يلجستب قم

Dell Help & Support

SupportAssist  —بك الخاص تريوبكملا جهاز تحديثو فحص
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ناظرلما

يةمماالأ يةحنالا

اصقرالأ كمحر شاطن ءضو/يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو1

.اصقرالأ كمحر شاطن لىا وأ يةبطارلا شحن حالة لىا يرشي

.تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن ءضو ينبو يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو ينب ءالضو هذا بديلتل Fn+H على اضغط: ملاحظة

تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن ءضو

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

يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو

.يةبطارلا شحن حالةو يارتلا لىا يرشي

%.5 من ثركأ يةبطارلا شحنو تصلم الطاقة مهايئ—  ثابت يضبأ

%.5 من قلأ يةبطارلا شحنو يةبطارلا على يعمل تريوبكملا جهاز—  مانيهرك

مطفأ

.بالكامل نةشحوم يةبطارلاو تصلم يارتلا مهايئ–

%.5 من ثركأ يةبطارلا شحنو ية،بطارلبا تريوبكملا يلغشت يتم–

.يلغشتلا يقافا يدق وأ باتسالإ وأ سكونلا حالة في تريوبكملا جهاز–

سريالأ

يارتلا مهايئ نفذم1

.يةبطارلا شحنب ميقوو تريوبكملل يارتلا يرفتول يارتلا مهايئ صليو
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بكةشلا نفذم2

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

HDMI نفذم3

.تالصوو يديوفلا جخر فريو. HDMI-in مدخل به خرأ جهاز وأ تلفازلا جهاز يلصتول

)USB 3.0 )2 نافذم4

.يةنثا/جابتيج 5 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر فرتو. الطابعاتو ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ يلصتول

سأالر سماعة نفذم5

).وفونيكرلماو سأالر سماعةل ظائفالو تعددم نفذم (سأالر سماعة وأ س،أر سماعة يلصتول

يمنالأ

SD بطاقة تحةف1

.عليها تبكتو SD بطاقة من اءةبالقر متقو

USB 2.0 نفذم2

.يةنثا/جابايتيم 480 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر فرتو. الطابعاتو ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ يلصتول

يةئالضو اصقرالأ كمحر3

.ليهاا تابةكلاو DVD اصقرأو طةالمضغو اصقرالأ من اءةالقر

مانالأ كابل تحةف4

.تريوبكملل به حسمولما يرغ نقللا نعلم مانأ كابل صليو
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القاعدة

سريالأ نقرلا نطقةم1

.سريالأ ربالز نقرلل اضغط

اللمس حةلو2

.يمنالأ ربالز نقرلل ينعبصبا انقرو سريالأ ربالز نقرلل انقر. سالماو مؤشر يكتحرل اللمس حةلو على بعكصا كحر

يمنالأ نقرلا نطقةم3

.يمنالأ ربالز نقرلل اضغط

يلغشتلا رز4

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

.يلغشتلا يدق كان ذاا سكونلا حالة في تريوبكملا جهاز ضعلو 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 يلغشتلا رز كسلو يصصتخ نككيم: ملاحظة
www.dell.com/support/manuals.
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شاشةلا

سريالأ وفونيكرلما1

.يةتالصو المكالماتو تالصو يلجستل تللصو اًيقمر ًدخلا فريو

)ييارتخا (اءالحمر تحت شعةالأ بث جهاز2

.هاسارمو كةالحر عمق شعارتسا من اءالحمر تحت شعةبالأ العاملة ايرمالكا يمكن الذيو اء،الحمر تحت شعةالأ ءضو بثي

)ييارتخا (اءالحمر تحت شعةبالأ العاملة ايرمالكا3

يةصبخا انهاترقا ندع مانالأ ينسحتب ايرمالكا في العمق شعارتسا ةيزم متقو. يديوفلا مقاطع يلجستو رالصو تقاطلاو رةالمصو دشةبالدر يامقلا من نككتم  
Windows Hello.

ايرمالكا حالة ءضو4

.ايرمالكا تخدامسا ناءثأ يضيء

يمنالأ وفونيكرلما5

.يةتالصو المكالماتو تالصو يلجستل تللصو اًيقمر ًدخلا فريو

الخدمة مزر ملصق6

تريوبكملا جهاز في المادية ناتالمكو على فتعرلا من Dell لدى الخدمة فنّيِ يمكن الذيو قامرأو وفحر من تكوني يدفر فمعر هي الخدمة علامة  
.الضمان ماتمعلو لىا لصوالوو بك الخاص
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اصفاتالمو

زنالوو بعادالأ

)صةبو 0.92 (مم 23.30تفاعالار

)صةبو 15.35 (مم 390ضالعر

)صةبو 10.20 (مم 259العمق

)طلر 5.20 (جمك 2.36زنالو

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

نظاملا ماتمعلو

Inspiron 15-5567تريوبكملا جهاز ازطر

المعالج
سابعلا يللجا Intel Core i3/i5/i7 معالج•
سادسلا يللجا Intel Core i3 معالج•
Intel Pentium معالج•

Intel Celeron معالج•

المعالج في مدمجةائحشرلا عةمجمو

ةالذاكر

SODIMM تاحتفتحاتفلا

ناةقلا جةدومز DDR4عنولا

تزهر جايم 2133 لىا تصلعةسرلا

جابايت،يج 12و جابايت،يج 8و جابايت،يج 6و جابايت،يج 4مةالمدعو ئاتيتهلا  
جابايتيج 16و
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الإتصالإت

نظاملا حةلو في مدمجة يةنثا/جابتيم 10/100 عةسرب نتثرا تحكم حدةونتثرالإ

اللاسلكي الإتصال
•WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.2

•WiFi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0

تالصو

 Waves MaxxAudio مع Realtek ALC3246تحكملا حدةو
Pro

نانثاتالصو اتبركم

تالصو اتبركم اجخرا
اتو 2 - سطتولما•
اتو 2.5 - وةالذر•

Microphoneيةقمالر فةالمصفو ناتوفويكرم

سائطالو في تحكملا تصارخا يحتمفاتالصو في تحكملا ناصرع

ينتخزلا

.بةالمطلو ئةيتهلل اًفقو تةبثالا الحالة اصقرأ كمحر وأ تةبثا اصقرأ كبمحر اًودمز تريوبكملا جهاز شحن يتم: ملاحظة

اجهةالو
•SATA 6 تةبثالا اصقرالأ كلمحر يةنثا/جابتيج
•SATA 6 تةبثالا الحالة اصقرأ كلمحر يةنثا/جابتيج
•SATA 1.5 يةئالضو اصقرالأ كلمحر يةنثا/جابتيج

صةبو 2.5 مقاس تةبثا اصقرأ كمحرتةبثالا اصقرالأ كمحر

صةبو 2.5 مقاس تةبثا اصقرأ كمحرتةبثالا الحالة اصقرأ كمحر

-Blu اصقرأ كمحر وأ احدو مم DVD+/-RW 9.5 كمحريةئالضو اصقرالأ كمحر تحةف
ray سخنلل
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سائطالو بطاقة ئقار

احدةو SD بطاقة تحةفعنولا

مةالمدعو بطاقاتلا
SD بطاقة•

)SDHC (سعةلا يةلعا SD بطاقة•

)SDXC (تدةملما سعةلل SD بطاقة•

يحتالمفا حةلو

عنولا
يةسياقلا يحتالمفا حةلو•
)ييارتخا (يةفلخ ضاءةبا يحتالمفا حةلو•

 يمكن. انمزر لديك يحتالمفا حةلو على دةجوالمو يحتالمفا بعض على جديوتصارخالا يحتمفا
تابةكل. يةثانو ظائفو داءلأ وأ بديلة وفحر تابةكل يحتالمفا هذه تخدامسا  

 ظائفالو يذفنتل. بالمطلو تاحفلماو shift على اضغط بديل،لا فالحر
.بالمطلو تاحفلماو FN على اضغط ية،ثانولا

 بالضغط تصارخالا يحتلمفا يسيئالر كسلولا تحديد نككيم: ملاحظة
 Function Key يريغتب وأ Fn+ESC على

Behavior )نظاملا عدادا في )ظائفالو تاحفم كسلو.

يحتالمفا حةلو اتتصارخا

ايرمالكا

الدقة
سلكبجايم 0.92: تةبثالا رةالصو•
 )يةلعا دقة( HD دقة يارعم x 720 1280: يديوفلا•

يةنثا/اًطارا 30 عةسرب

جةدر 74يةالقطر ضالعر يةاوز

اللمس حةلو

الدقة
صةبو لكل نقطة 1228: فقيأ•
صةبو لكل نقطة 928: سيأر•

بعادالأ
)صةبو 3.15 (مم 80: تفاعالار•
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)صةبو 4.13 (مم 105: ضالعر•

يارتلا مهايئ

عنولا
اتو 45•
اتو 65•

ددترم يارت لتفو 240–ددترم يارت لتفو 100دخالالإ جهد

تزهر 60–تزهر 50دخالالإ ددتر

يربمأ 1.70/يربمأ 1.60/يربمأ 1.30)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت

يربمأ 3.34/يربمأ 2.31)تمرسم (اجخرالإ يارت

تمرسم يارت لتفو 19.50المقدر اجخرالإ جهد

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

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

يةبطارلا

ساعةلا في اتو 42 بطاقة الخلايا يةثثلا يةكذ يونأ ميوثيل يةبطارعنولا

:بعادالأ

)صةبو 3.82 (مم 97.15ضالعر

)صةبو 7.25 (مم 184.15العمق

)صةبو 0.23 (مم 5.9تفاعالار

)طلر 0.44 (جمك 0.2)قصىالأ الحد (زنالو

تمرسم يارت لتفو 11.40هربيكلا هدلجا

شحن/شحن اغفرا رةدو 300)اًبيتقر (يةبطارلا عمر

)نهايتهرف° 95 لىا نهايتهرف° 32 (يةئوم° 35 لىا يةئوم° 0يلغشتلا: ةارالحر جةدر نطاق

 جةدر 40 – من (يةئوم جةدر 65 لىا يةئوم جةدر 40 – منينتخزلا: ةارالحر جةدر نطاق
)نهايتهرف جةدر 149 لىا نهايتهرف

CR-2032ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

 في ظة،ملحو رةبصو تقل قدو يل،غشتلا وفلظر ًفقاو المدة هذه تتفاوتيلغشتلا منز
.يربك شكلب الطاقة استهلاك فيها يتم نةيعم وفظر
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شاشةلا

يةلعا( HD دقة يارعبم باللمس تعمل لإ شاشة  
صةبو 15.6 مقاس) حضوالو

 دقة يارعبم باللمس تعمل لإ/باللمس تعمل شاشة
FHD )صةبو 15.6 مقاس) حضوالو كاملة

x 1080 7681920×  1366)حد قصىأ (الدقة

مم 0.179مم 0.252سلكبلا حداتو ينب سافةلما

تزهر 48/60تحديثلا معدل

جةدر 135 لىا) مغلق (جةدر 0يلغشتلا يةاوز

تصارخالا يحتمفا تخدامسبا عسطولا جةدر في تحكملا يمكنتحكملا ناصرع

:بعادالأ

)صةبو 10.19 (مم 258.83)طارالإ ًشاملا (تفاعالار

)صةبو 15.31 (مم 388.87)طارالإ ًشاملا (ضالعر

)صةبو 15.55 (مم 394.87)طارالإ ناءثتسبا (يالقطر الخط

صلاتالموو نافذلما

:يةجخار

احدو RJ45 نفذمبكةشلا

USB
USB 3.0 نفذام•

احدو USB 2.0 نفذم•

يديوفلا/تالصو
احدو HDMI نفذم•
)ظائفالو تعددم وفونيكرلماو سأالر سماعة (احدو سأر سماعة نفذم•

:يةلخدا

ظائفالو تعددةم ثتوبلوو WiFi بطاقةل احدةو M.2 تحةفM.2 تحةف
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يديوفلا

نفصلةممدمجة

تحكملا حدةو
•Intel HD Graphics 610 

 Intel بمعالج ودةالمز تريوبكملا ةجهزلأ
Pentium/Celeron

•Intel HD Graphics 620 
 Intel بمعالج ودةالمز تريوبكملا ةجهزلأ

Core i3/i5/i7

•AMD Radeon R7 M440

•AMD Radeon R7 M445

كةترشلما نظاملا ةذاكرةالذاكر
DDR3 جابايتيج 2 لىا يصل ما•

GDDR5 جابايتيج 4 لىا يصل ما•

تريوبكملا جهاز ئةيب

ISA-S71.04-1985 يارعم يحدده كما G1 :اًجو المحمولة ثةالملو ادالمو ىتوسم

ينتخزلايلغشتلا ندع

نهايتهرف° 32 (يةئوم° 35 لىا يةئوم° 0ةارالحر جةدر معدل  
)نهايتهرف° 95 لىا

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

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

GRMS1.30 GRMS 0.66*)قصىالأ الحد (ازتزهالا

‡)يةبجاذ عسارت حدةو( G 160†)يةبجاذ عسارت حدةو( G 110)قصىالأ الحد (الصدمات

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

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

.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† 

.تظارنالا ضعو في تةبثالا اصقرالأ كمحر ئقار يكون ندماع يةنثا مللي 2 هامقدار يةبيج نصف بضةن تخدامسبا ياسقلا تم‡ 
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يحتالمفا حةلو اتتصارخا

صفالويحتالمفا

تالصو كتم

تالصو ىتوسم خفض

تالصو ىتوسم فعر

سابقلا الفصل/سارلما يلغشت

قتمؤ يقافا/يلغشت

تاليلا الفصل/سارلما يلغشت

يةجالخار شاشةلا لىا بديلتلا

بحث

)ييارتخا (يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ بديلت

عسطولا ىتوسم خفض

عسطولا ىتوسم يادةز

اللاسلكي الإتصال يلغشت/يلغشت يقافا

يرتمرلا قفل بديلت

Fn تاحفم قفل بديلت

فاصل/قتالمؤ قفتولا

سكونلا
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الوصفالمفاتيح

نظاملا طلب

يقبطتلا قائمة تحف

تةبثالا اصقرالأ كمحر شاطن ءضو/يةبطارلا حالةو يارتلا ءضو ينب بديلتلا
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Dell كةشرب الإتصالو ساعدةلما على لالحصو

يةتالذا ساعدةلما دارمو

:هذه يةتالذا ساعدةلما مصادر تخدامسبا خدماتهاو Dell جاتتنم نشأب ساعدةلماو ماتالمعلو على لالحصو نككيم

Dellwww.dell.com خدماتو جاتتنم لحو ماتمعلو

Windows 8.1 وWindows 10يقبطت Dell Help & Support

Windows 10بدءلا يقبطت

Windows 8.1:يقبطتلا ساعدةمو تعليمات

 Windows، و Windows 8 في تعليمات لىا لصوالو
Windows 10 و 8.1

 Help and تبكا ،Windows بحث في
Support، دخالا على اضغطو.

.الدعمو ساعدةلما→  ابدأ قفو انقرWindows 7 في ساعدةلما لىا لصوالو

 www.dell.com/support/windowsيلغشتلا نظامل نتترنالإ برع ساعدةلما

www.dell.com/support/linux

 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.dell.com/support

 بك الخاص تريوبكملا جهاز عداداو لديك، يلغشتلا نظام على فتعر
.ذلك لىا ماو يصات،خشتلاو يانات،بلل ياطيتحالا سخنلاو تخدامه،ساو

/www.dell.com في بي الخاص Dell جهازو ناأ اجعر
support/manuals. 

Dell كةشرب الإتصال

 .www.dell.com/contactdell لىا جعار العملاء، خدمة شكلاتم وأ الفني، الدعم وأ ،Dell كةشرب للاتصال

.بلدك في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو للدولة اًفقو افرتولا حالة تلفتخو: ملاحظة
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 رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيم نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة
.Dell تجنم جتالوك وأ
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