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بك الخاص تريوبكملا جهاز عدادا
.الحامل عدادبا قم 1

بقاعدة تصللما الحامل

نادسالإ حامل

.سالماوو يحتالمفا حةلو عدادبا قم 2

.سالماوو يحتالمفا حةلو مع شحنها تم التي ثائقالو انظر
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.يارتلا مهايئ يلصتوب قم 3

بقاعدة تصللما الحامل

نادسالإ حامل
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.يارتلا رز على اضغط 4
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.يلغشتلا نظام عدادا نهاءا 5

:Windows نظامل بةسنلبا

a(ثاتيتحد ينكتمب قم Dell.

b(بك الخاصة بكةشلبا اتصل.

c(سابح لىا لالدخو يلجستب قم Microsoft محلي سابح شاءنبا قم وأ بك الخاص.

:Ubuntu يلغشتلا نظامل بةسنلبا

.عدادالإ يةلعم نهاءلإ شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا
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.بك الخاصة تبكلما سطح شاشة على Dell دارمو شافكتسبا قم 6

بك الخاص تريوبكملا جهاز يلجستب قم

Dell Help & Support

SupportAssist  —بك الخاص تريوبكملا جهاز تحديثو فحص
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ناظرلما

يةمماالأ يةحنالا

)فقط اللمس شاشة ازلطر (وفونيكرلما1

.ذلك لىا ماو يةتالصو المكالماتو تالصو يلجستل دةالجو عاليو قمير تللصو ًدخلا فريو

ايرمالكا2

.يديوفلا مقاطع يلجستو ر،الصو تقاطلاو ية،ئالمر دشةالدر اءجربا لك سمحي

ايرمالكا حالة ءضو3

.ايرمالكا تخدامسا ناءثأ يضيء

)فقط العادية شاشةلا ازلطر (وفونيكرلما4

.ذلك لىا ماو يةتالصو المكالماتو تالصو يلجستل دةالجو عاليو قمير تللصو ًدخلا فريو

9



سريالأ

سائطالو بطاقة ئقار1

.ليهاا تبكيو سائطالو بطاقات من أيقر

)USB 3.0 )2 نافذم2

.يةنثا/جابتيج 5 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر فريو. ذلك لىا ماو الطابعات،و ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ صليو

سأالر سماعة نفذم3

).وفونيكرلماو سأالر سماعةل ظائفالو تعددم نفذم (سأر سماعة وأ وفون،يكرم وأ س،أر سماعة صليو
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يمنالأ

)ييارتخا (يةئالضو اصقرالأ كمحر1

.ليهاا تابةكلاو DVD اصقرأو طةالمضغو اصقرالأ من اءةالقر

)2 (عسطولا يادةز رارزأ2

.يلهلقتل وأ شاشةلا عسطو يادةلز اضغط

شاشةلا يلغشت/يلغشت يقافا رز3

.شاشةلا يلغشتل ىخرأ ةمر اضغط شاشة؛لا يلغشت يقافلإ ارتمرسالا مع اضغط

يلغشتلا رز4

.بك الخاص تريوبكملا هازلج يارتلا حالة يريغت وأ بك الخاص تريوبكملا جهاز يلغشت

.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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يةفللخا يةحنالا

تالصو جخر نفذم1

.ذلك لىا ماو المضخماتو تالصو اتبركم ثلم تالصو جخر ةجهزأ يلصتوب قم

)USB 2.0 )2 نافذم2

.يةنثا/جابتيم 480 لىا تصل ياناتب نقل عاتسر فريو. ذلك لىا ماو الطابعاتو ينتخزلا ةجهزأ ثلم يةفالطر ةجهزالأ صليو

HDMI-in نفذم3

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

بكةشلا نفذم4

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

.بكةشلا شاطنو يلصتولا حالة لىا صلالمو اربجو ءانالضو يرشي

يارتلا مهايئ نفذم5

.بك الخاص تريوبكملا هازبج يارتلا مهايئ يلصتول
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اصفاتالمو

زنالوو بعادالأ

تفاعالار
)صةبو 13.76 (مم 349.55 – نادسالإ حامل•

)صةبو 15.85 (مم 402.54 — بقاعدة تصللما الحامل•

)صةبو 20.72 (مم 526.20ضالعر

نادسالإ حامل معالعمق  حامل نبدو بقاعدة تصللما الحامل مع 

)صةبو 1.30 (مم 33.10)صةبو 8.09 (مم 205.60)صةبو 2.20 (مم 55.85اللمس شاشة

)صةبو 1.35 (مم 34.20)صةبو 8.09 (مم 205.60)صةبو 2.24 (مم 56.95عادية شاشة

)قصىالأ الحد (زنالو

)طلر 11.80 (جمك 5.37)طلر 15.81 (جمك 7.18)طلر 11.78 (جمك 5.35اللمس شاشة

)طلر 9.79 (جمك 4.44)طلر 13.79 (جمك 6.26)طلر 10.81 (جمك 4.91عادية شاشة

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

نظاملا ماتمعلو

Inspiron 22-3264تريوبكملا جهاز ازطر

المعالج
•Intel Core i3 سابعلا يللجا
•Intel Core i5 سابعلا يللجا

المعالج في مدمجةائحشرلا عةمجمو

ةالذاكر

SODIMM تاحتفتحاتفلا

DDR4عنولا

تزجاهريم 2133 لىا تصلعةسرلا

 12و جابايتيج 10و جابايتيج 8و جابايتيج 6و جابايتيج 4و جابايتيج 2مةالمدعو ئاتيتهلا
جابايتيج 16و جابايتيج
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صلاتالموو نافذلما

:يةجخار

احدو RJ45 نفذمبكةشلا

USB
USB 2.0 نفذانم•

USB 3.0 نفذانم•

يديوفلا/تالصو
احدو HDMI-in نفذم•
احدو تالصو جخر خط نفذم•
سأر سماعة نفذم•

:يةلخدا

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

الإتصالإت

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

اللاسلكي الإتصال
•Wi-Fi 802.11ac

•Wi-Fi 802.11b/g/n

•Bluetooth 4.0

•Miracast

يديوفلا

نفصلةممدمجة

Nvidia GeForce 920Mالمعالج في مدمجةتحكملا حدةو

جابايتيج 2 سعة GDDR5 ةذاكركةترشلما نظاملا ةذاكرةالذاكر

تالصو

Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Proتحكملا حدةو

نانثاتالصو اتبركم
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تالصو اتبركم جخر ةقدر
اتو 3 – سطتولما•
اتو 3.5 – وةالذر•

مدمج احدو قمير وفونيكرموفونيكرلما

امجبرلا ائمقوتالصو في تحكملا ناصرع

ينتخزلا

اجهةالو
•SATA 3 يةئالضو اصقرالأ كلمحر يةنثا/جابتيج
•SATA 6 تةبثالا اصقرالأ كلمحر يةنثا/جابتيج

صةبو 2.5 مقاس تةبثا اصقرأ كمحرتةبثالا اصقرالأ كمحر

)ييارتخا (مم DVD+/-RW 9.5 اصقرأ كمحريةئالضو اصقرالأ كمحر

سائطالو بطاقة ئقار

1 في 4 عنو من احدةو تحةفعنولا

مةالمدعو بطاقاتلا
SD بطاقة•

•MultiMediaCard (MMC(

)SDXC (تدةملما سعةلل SD بطاقة•

)SDHC (سعةلا يةلعا SD بطاقة•

شاشةلا

عنولا
 كاملة( FHD دةجو يارعبم صةبو 21.5 ياسق باللمس تعمل شاشة•

)حضوالو
 كاملة( FHD دةجو يارعبم صةبو 21.5 ياسق عادية شاشة•

)حضوالو

x 1080 1920)حد قصىأ (الدقة

مم x 0.2479 مم 0.2479سلكبلا حداتو ينب سافةلما

)صةبو 11.50 (مم 292.2تفاعالار

)صةبو 19.60 (مم 497.6ضالعر

)صةبو 21.5 (مم 546.1يالقطر الخط
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تزهر 60تحديثلا معدل

شاشةلا عسطو يللقت/يادةز رز برع عسطولا في تحكملا يمكنتحكملا ناصرع

ايرمالكا

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

)قصىالأ الحد (يةنثا/اًطارا 30 عةسرب

جةدر 74يةالقطر ضالعر يةاوز

الحامل

بقاعدة تصلم حاملنادسالإ حامل

)صةبو 9.0 (مم 228.5)صةبو 6.89 (مم 175تفاعالار

)صةبو 8.88 (مم 225.6)صةبو 4.72 (مم 120ضالعر

)صةبو 8.09 (مم 205.6)صةبو 0.90 (مم 22.76العمق

)طلر 3.99 (جمك 1.81)طلر 1.39 (جمك 0.63زنالو

يارتلا مهايئ

اتو 90اتو 65عنولا

ددترم يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 مندخالالإ يةتلفو

تزهر 60 لىا تزهر 50 مندخالالإ ددتر

يربمأ 2.50يربمأ 1.70)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت

يربمأ 4.62يربمأ 3.34)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

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

تريوبكملا جهاز ئةيب

ISA-S71.04-1985 يارعم يحدده كما G1 :اًجو المحمولة ثةالملو ادالمو ىتوسم
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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 15.2 –من)قصىالأ الحد (تفاعالار
)قدم 10,000 لىا قدم 50

 –من (م 10,668 لىا م 15.2 –من
)قدم 35,000 لىا قدم 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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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

Dell Help & Support يقبطت

بدءلا يقبطت

.دخالا على اضغط ثم ،الدعمو ساعدةلما تبكا ،Windows بحث فيWindows 10 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

 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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