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1
دارالموو ماتالمعلو من يدالمز عن بحثلا

 ماتالمعلو من يدمز على لللحصو Dell.com/regulatory_compliance اننوعلا على يميظنتلا افقتولل يبالو قعموو تريوبكملا جهاز مع دةارالو يةيمظنتلا ثائقالوو مانالأ نداتتسم انظر
:لحو

مانالأ ساتممار فضلأ•

يةيمظنتلا هادةشلا•

يةشربلا ندسةهلا•

:لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو Dell.com انظر

الضمان•

)فقط تحدةلما للولإيات (دنوبلاو وطشرلا•

النهائي تخدمسلما يصختر يةقاتفا•

.Dell.com/support/manuals في بك الخاص تجنلما لحو ماتالمعلو من يدالمز فرتوي
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2
نظاملا على عامة ةنظر

نظاملا على عامة ةنظر. 1 شكل
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وفونيكرلما.2شاشةلا مزلإج.1

)ييارتخا (ايرمالكا.4)ييارتخا (يةصالخصو غالق.3

وفونيكرلما.6)ييارتخا (ايرمالكا حالة ءضو.5

)ييارتخا (اءةللقر القابلة يةجالخار اللمس شاشة / شاشةلا.8يةارالحر QuadCool فةغر.7

 يرشتألا قلم.10يلغشتلا رز.9

USB 3.0 نفذم.SD12 بطاقة ئقار.11

)ييارتخا (يةكذ بطاقات ئقار.14)ييارتخا (ساخنلا على بديلتلل قابلة سرج يةبطار) /ييارتخا (يةئالضو اصقرالأ كمحر.13

تةبثالا اصقرالأ كمحر.16)ييارتخا (صابعالأ بصمات ئقار.15

 يةبطارلا حالة ءضو.18)ييارتخا( PCMCIA/ExpressCard ئقار.17

 الطاقة حالة باحصم.20 الصلب صالقر كمحر حالة باحصم.19

يةبطارلا.22 اللمس حةلو.21

HDMI نفذم.PowerShare24 ةيزبم ودمز USB 3.0 نفذم.23

تالصو نفذم.SIM26 بطاقة تحةف.25

)ييارتخا( Fischer يارتلا مهايئ نفذم)/ ييارتخا (يثانولا سليلستلا نفذلما.28الخدمة علامة ملصق.27

مانالأ بلك تحةف.30)ييارتخا (يثانولا بكةشلا نفذم.29

USB 2.0 نفذم.32بكةشلا نفذم.31

VGA نفذم.34سليلستلا نفذلما.33

اللاسلكي ددتر يرتمر صلاتمو.36يارتلا مهايئ نفذم.35

ساءرالإ جهاز صلمو.37

تحةف ية،كالذ بطاقةلا ئقار تحةف ت،الصو نفذم ية،لسلستلا نافذلما ،RJ45 نفذم ،USB نفذم ،HDMI نفذم يار،تلا مهايئ نفذم (يةجالخار صلاتالو تخدامسا يتم لإأ يجب - جارالانف خطر: يهبنت  
.رةالخطو على ينطوت التي اقعالمو في) SIM بطاقة تحةف ،PC بطاقة ئقار تحةف ،Express Card بطاقة ئقار تحةف ،SD بطاقة ئقار

 ديتؤ قد. يلهغشت ناءثأ المغلقة الحقائب ثلم - اءهولا تدفق فيها نخفضي ئةيب في زتكبحو الذي Dell تريوبكم ينتخز نبتجو. فيها اكمترت بةترالأ كتر وأ هالخدا سامجأ دفع وأ اءهولا نافذم عاقةا نبتج: تحذير
.تريوبكملا وأ وحةالمر في شكلةم دجوو لىا يرشي ولإ يعيبط مرأ وحةالمر من بعثنلما تالصو. سخني ندماع وحةالمر يلغشتب تريوبكملا ميقو. يقحر اندلإع في ببستلا وأ تريوبكملا تلافا لىا اءهولا تدفق عاقةا
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3
يعسرلا عدادالإ

 انظر سات،الممار فضلأ لحو يةفضاا ماتمعلو على لللحصو. تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةقر يرجى سم،قلا هذا في ضحةالمو اءاتجرالإ من اءجرا يأ في وعشرلا بلق: تحذير
Dell.com/regulatory_compliance .

 يقةبطر الكابل يلصتو وأ افق،توم يرغ كابل تخدامسا دييؤ فقد ولذا،. بلدانلا ينب يارتلا وشرائح يارتلا صلاتمو تلفتخ ذلك، معو. العالم نحاءأ يعجم في هربيكلا يارتلا نافذم مع ددترلما يارتلا مهايئ يعمل: تحذير
.ةجهزالأ تلف وأ يقحر بشون لىا هربيكلا يارتلا نفذبم وأ الطاقة، يحةشرب يحةصح يرغ

باعتا من كدتأ دد،ترلما يارتلا مهايئ كابل بلف يامكق ندع. الكابل تلافا نبجتت لكي فقبر لكنو باتثب اسحبو سه،فن الكابل يسلو صل،المو سكمأ تر،يوبكملا من ددترلما يارتلا مهايئ كابل فصل ندع: يهبنت  
.الكابل تلافا نبجتت لكي ددترلما يارتلا مهايئ على دجوالمو صلالمو يةاوز

.بطلبها تقم لم ذاا ةجهزالأ بعض دتر لإ قد: ملاحظة

.هربيكلا يارتلا خذبمأو تريوبكملبا هايئلما نفذم في ددترلما يارتلا مهايئ يلصتوب قم.1

ددترلما يارتلا مهايئ. 2 شكل

).ييارتخا (بكةشلا بلك يلصتوب قم.2

بكةشلا صلمو. 3 شكل

).ييارتخا (يحتمفا حةلو وأ سماو ثلم ،USB ةجهزأ يلصتوب قم.3

USB صلمو. 4 شكل

.يلغشتلا رز على اضغط ثم تر،يوبكملا شاشة تحفا تر،يوبكملا جهاز يلغشتل.4

8



يلغشتلا رز. 5 شكل

.ًثلام طابعة خر،أ خارجي جهاز يأ وأ ساءرا هازبج تريوبكملا يلصتو وأ بطاقات يأ يبكتر بلق قلالأ على احدةو ةمر يلهغشت يقافاو تريوبكملا يلغشتب متقو نبأ يوصى: ملاحظة
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4
يبهاكترو ناتالمكو الةزا
.تريوبكملا من ناتمكو يبكتر وأ الةزا يةفيك لحو يةليصفت ماتمعلو سمقلا هذا فريو

تةبثالا اصقرالأ كمحر تحةف اببوأ تحف
.اصقرالأ كمحر تحةف اببوأ قعمو ؤيةلر نظاملا على عامة ةنظر اجعةمر يرجى. ضغط يجلابمز تعمل اببوأ 6 ناكه

.المزلإج رز على ارتمرسالا مع اضغط.1

.تريوبكملا عن اًيدعب تحهفل بابلا اسحب.2

تةبثالا اصقرالأ كمحر تحةف اببوأ غلاقا
:الضغط مزلإج اببوأ غلاقلإ يةلتالا اتالخطو بعتا

.تريوبكملا باتجاه للخلف بابلا درأ.1

.المزلإج يقشعت يتمو تقرسي حتى بابلا على اضغط.2

يةبطارلا اجخرا
ةجهزأ مع للعمل يةبطارلا تصميم تم. Dell كةشر من هااؤشر يتم افقةتوم يةبطار اًتخدمسم فقط يةبطارلا بدلتسا. جارالانف وأ يقللحر ضتعرلا خطر من افقةتوم يرغ يةبطار تخدامسا يديز نأ يمكن: تحذير  
.بك الخاص تريوبكملا جهاز مع ىخرالأ تريوبكملا ةجهزبأ الخاصة ياتبطارلا تخدمست لإ. بك الخاصة Dell تريوبكم

:يةبطارلا بدالتسا وأ الةزا بلق: تحذير

.تريوبكملا يلغشت يقافبا قم.1

.تريوبكملاو هربيكلا يارتلا نفذم من ددترلما يارتلا لمحو بفصل قم.2

.تريوبكملا منو الحائط صلمو من دمالمو افصل.3

.تريوبكملا من ىخرأ يةجخار كابلات يأ الةزبا قم.4

.يبكترلا تعليمات لىا جعار. ةيرطلخا اقعالمو في تخدامسالا عدم يجب: تحذير

.المزلإج اببوأ سفلأ يةبطارلا: ملاحظة

.المزلإج رز على ارتمرسالا مع اضغط.1

.يةبطارلا ةحجر هارظلإ تريوبكملا عن اًيدعب تحةفل بابلا اسحب.2
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:يةبطارلا الةزلإ.3

a.يكيتسبلالا يةبطارلا سانل سحب مع ينيملا لىا يةبطارلا يرتحر رز على ارتمرسالا مع اضغط.

يةبطارلا يبكتر
.مكانها في هاارتقرسا على يللد تكه تصدر حتى بها الخاصة تحةفلا في يةبطارلا دخلأ.1

.المزلإج يقشعت يتمو تقرسي حتى بابلا على اضغط.2

.تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزا
.المزلإج رز على ارتمرسالا مع اضغط.1

.تةبثالا اصقرالأ كمحر ةحجر هارظلإ تريوبكملا عن اًيدعب تحةفل بابلا اسحب.2

:تةبثالا اصقرالأ كمحر الةزلإ.3

a.يكيتسبلالا اصقرالأ كمحر سانل سحب مع ساريلا لىا تةبثالا اصقرالأ كمحر يرتحر رز على ارتمرسالا مع اضغط.

تةبثالا اصقرالأ كمحر يبكتر
.مكانه في تقرسي حتى تهحجر لىا تةبثالا اصقرالأ كمحر ادفع.1

.المزلإج يقشعت يتمو تقرسي حتى بابلا على اضغط.2
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5
بك الخاص تريوبكملا على العمل

).مكنأ ذاا (اللوحي تريوبكملا وضعو يترفد تريوبكم لىا تريوبكملا يلتحوو ظائفالو يحتمفاو سللتلا وضعو يةفللخا ضاءةالإ ذات يحتالمفا حةلو لحو ماتمعلو سمقلا هذا فريو

يةفللخا ضاءةالإ ذات يحتالمفا حةلو تخدامسا
:يةلتالا انلوالأ تاحت. هاصيصتخ يمكن يةفلخ ضاءةا ذات يحتمفا حةبلو ودةمز Latitude rugged سلةلس تيتأ

يضبأ.1

حمرأ.2

خضرأ.3

رقزأ.4

).BIOS (نظاملا عدادا في ينيفضاا ينصصمخ يننبلو نظاملا ئةيته يمكن ذلك، من ًبدلإ

عسطولا بطض وأ يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ يلغشت يقافا / يلغشت

:يةفللخا ضاءةالإ عسطو عداداتا بطض وأ يةفللخا ضاءةالإ يلغشت يقافا/يلغشتل

).ينكتملا يدق FN يفةظالو تاحفم كان ذاا FN تاحفم على الضغط ميلز لإ Fn+F10 (Fn على اضغط يح،تالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ تاحفم يلغشت بدءل.1

.هال عدادا قلأ على يةفللخا ضاءةالإ يلغشت لىا سابقةلا يحتالمفا عةلمجمو لوالأ تخدامسالا دييؤ.2

.بالمائة 100 و بالمائة، 75و بالمائة، 50و بالمائة، 25 يمتهاق التي عسطولا عداداتا ينب يرتدولا لىا دييؤ يحتالمفا عةمجمو على الضغط ارتكر.3

.يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ يلغشت يقافلإ وأ عسطولا بطضل ينحتافلما هذين على الضغط خلال من عداداتالإ تلك ينب نقلتلا نككيم.4

يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ لون يريغت

:يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ لون يريغتل

.يحتالمفا حةللو تاحةلما يةفللخا ضاءةالإ انلوأ ينب نقلتلل Fn+C على اضغط.1
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).BIOS (نظاملا عدادا خلال من انلوالأ تلك لىا ينيفضاا يننلو لىا يصل ما ضافةا يمكنو اضي،ترفا شكلب شطةنلا انلوالأ هي رقزالأو خضرالأو حمرالأو يضبالأ انلوالأ تكون.2

)BIOS( نظاملا عدادا في يةفللخا ضاءةالإ ذات يحتالمفا حةلو يصصتخ

.تريوبكملا يلغشت يقافبا قم.1

).System Setup (نظاملا عدادا قائمة تحف جلأ من رتكرم شكلب F2 تاحفلما على اضغط ،Dell شعار رهوظ ندعو تر،يوبكملا يلغشتب قم.2

.)RGB (RGB Keyboard Backlight انلوبأ يحتالمفا حةللو يةفللخا ضاءةالإ حدد ،)System Configuration (نظاملا ئةيتهقائمة في.3

).رقزالأو خضر،الأو حمر،الأو يض،بالأ (يةسياقلا انلوالأ يلطعت / ينكتم نككيم

.شاشةلا من يمنالأ الجانب في المدخلات بعاتمر تخدامسا نككيم مخصصة، RGB يمةق ينيعتل.4

.نظاملا عدادا غلاقلإ )Exit (وجخر على انقرو )Apply changes (اتيريغتلا يقبطت على انقر.5

Fn يفةظو تاحفم يتبثت اتيزم

تطلبت لنو يةضاترفالا ظائفالو هي يحتالمفا في يالعلو الصف على جلةسلما يةثانولا ظائفالو بحصت ية،نمكاالإ تلك يطشنت ندعو. Fn ظائفالو تاحفم يتبثت يةنمكاا على يحتالمفا حةلو يتوتح: ملاحظة  
.Fn تاحفم على الضغط

Fn تاحفم يقاتلعت. 6 شكل

Fn يتبثت تاحفم.1

ةثرتألما Fn يحتمفا.2

Fn تاحفم.3

.يتبثتلا هذا ينكتم ناءثأ Fn تاحفلما على الضغط يةثانولا ظائفالو تطلبت لنو). F12 لىا F1 من (فقط علاهأ يةالعلو يحتالمفا على Fn تاحفم يتبثت ثريؤ: ملاحظة
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 )Fn( ظائفالو تاحفم يتبثت ينكتم

.Fn+ESC ينحتافلما على اضغط.1

.Fn تاحفم تخدامسا تطلبتو يالعلو الصف في دةجوالمو ىخرالأ يةثانولا ظائفالو يحتمفا ثرتأت لإ: ملاحظة

.ظائفالو يتبثت ةيزم يطشنت لغاءلإ ىخرأ ةمر Fn+Esc ينحتافلما على اضغط.2

.هال يةضاترفالا اءاتجرالإ لىا ظائفالو يحتمفا دتعو

سللتلا ضعو
 خلال من اللاسلكي ةجهزأ كلو وحةالمرو يةلخالدا تالصو اتبركمو LED يحبمصا يعجمو شاشةلا يلغشت يقافبا سللتلا ضعو لك سمحي. سللتلا ضعو ةيزبم ودةمز Latitude rugged جاتتنم تيتأ

.احدو تاحفم على الضغط

.تصو وأ ضاءةا يأ يصدر لن نهكلو يل،غشتلا يدق تريوبكملا يظل سلل،تلا ضعو يطشنت يتم ندماع. يةفخ ياتلعم في تريوبكملا تخدامسا لىا ضعالو هذا يهدف: ملاحظة

سللتلا ضعو يلغشت يقافا / يلغشت

.سللتلا ضعو يلغشتل) Fn يتبثت ينكتم حالة في Fn تاحفلما على الضغط ميلز لإ( Fn+F7 ينحتافلما على اضغط.1

يفةظو يطشنتل Fn تاحفلما مع تخدامهسا يتم لإ ندماع تريوبكملا جهاز على ىخرالأ ظائفالو يذفنت جلأ من تاحفلما هذا تخدامسا يمكنو. F7 تاحفملل يةثانو يفةظو سللتلا يفةظو تعد: ملاحظة  
.سللتلا

.هازلجا في اتصوالأو اءضوالأ كل يلغشت يقافا يتم.2

.سللتلا ضعو يلغشت يقافلإ ىخرأ ةمر Fn+F7 ينحتافلما على اضغط.3

)BIOS( نظاملا عدادا في سللتلا ضعو يلطعت

.تريوبكملا يلغشت يقافبا قم.1

.)System Setup (نظاملا عدادا قائمة تحف جلأ من رتكرم شكلب F2 رالز على انقر ،Dell شعار رهوظ ندعو تر،يوبكملا يلغشتب قم.2

.)System Configuration (نظاملا ينتكو قائمة تحفو يعستوب قم.3

.)Stealth Mode Control (سللتلا ضعو في تحكملا حدد.4

.اضيترفا شكلب ينكتملا يدق سللتلا ضعو يكون: ملاحظة

.)Enable Stealth Mode (سللتلا ضعو ينكتم يارلخا تحديد لغاءبا قم سلل،تلا ضعو يلطعتل.5

.)نهاءا( Exit قفو انقرو ،)Apply changes (اتيريغتلا يقبطت قفو انقر.6
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)WiFi( يةكلساللا بكةشلا ةيزم يلطعتو ينكتم
.Fn + PrtScr على اضغط ية،كلساللا بكةشلا ينكتمل.1

.يةكلساللا بكاتشلا يلطعتل ىخرأ ةمر Fn + PrtScr ينحتافلما على اضغط.2
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6
يةكالذ بطاقاتلا
):CAC (العامة لصوالو بطاقات وأ يةكالذ بطقاتلل يانسساأ عاننو جديو

.تابتهاكو قاقةالر من ماتالمعلو اءةقر يمكن بطاقة، ئقار في هالدخاا ندع. بالذهب يةلطلما الإتصال سائدو من العديد مع تلامس ساحةم بطاقاتلا هذه تضمنت - فقةالمر يةكالذ بطاقاتلا.1

.اًتمام بها الخاص صلالمو في تقرست حتى تحةفلا لىا بطاقةلا احةزبا قم. يةكالذ بطاقةلا تحةف باتجاه يرشتو علىلأ هةجتم يةبهالذ تلامسلا بطانة تكون يثبح يةكالذ بطاقةلا تحةف في بطاقةلا دخلأ

.RFID حث يةنقت خلال من بطاقاتلا ئبقار قاقةالر تصلت. ئالقار مع فعلي تلامس يأ بطاقاتلا هذه تطلبت لإ - سةمتلالما يرغ يةكالذ بطاقاتلا.2

.يةلمعلا تتم حتى بطاقات ئقار ائيهو من سافةلما بقر بطاقاتلا هذه تطلبت
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7
يةنفلا اصفاتالمو

:في تريوبكملا ئةيته لحو ماتالمعلو من يدلمز. نطقةلما سبح وضالعر تلفتخ قد: ملاحظة

•Windows 10، لحو→  نظاملا→  عداداتا→   ابدأ قفو انقر.

 جهاز حدد ،تريوبكملا جهاز عداداتا نافذة في. تريوبكملا جهاز عداداتا يريغت→  عداداتالإ المس وأ قفو انقر للتمائم، بينالجا يطشرلا من ،Windows 8و Windows 8.1 في•
.تريوبكملا جهاز ماتمعلو→  ةجهزالأو تريوبكملا

•Windows 7، خصائص حدد ثم ،تريوبكملا جهاز قفو يمنالأ سالماو ربز انقر ، ابدأ قفو انقر.

 

نظاملا ماتمعلو اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

بت DRAM64 ناقل ضعر

EPROM فلاشSPI 128 ث/جابتيم

تزهر جايج PCIe 3.08.0 ناقل

المعالج اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

Intel Core i3/i5/i7 seriesاعنوالأ

جابايتيم 4 لىا تصلثالثلا ىتوسلما من قتمؤ ينتخز ةذاكر

تزجاهريم 2133الخارجي ناقللا ددتر

ةالذاكر اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

SODIMM تاحتفةالذاكر صلمو

جابايتيج 16و جابايت،يج 8و جابايت،يج 4ةالذاكر سعة

DDR4 SDRAMةالذاكر عنو

تزجاهريم 2133عةسرلا
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المواصفاتالميزة

جابايتيج 4ةالذاكر سعةل دنىالأ الحد

جابايتيج 32ةالذاكر سعةل قصىالأ الحد

يةبطارلا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

خلايا 9 وأ خلايا 6 ذات يةكالذ ميوثيللا يونأ يةبطارعنولا

)صةبو 3.14 (مم 80العمق

)صةبو 0.82 (مم 21تفاعالار

)صةبو 6.57 (مم 166.9ضالعر

زنالو
)طلر 0.80 (جم 365.5: خلايا 6•

)طلر 1.14 (جم 520: خلايا 9•

تمرسم يارت لتفو 14.8هربيكلا هدلجا

شحن رةدو لكل شحن اغفرا رةدو 300يةبطارلل اضيترفالا العمر

ةارالحر جةدر معدل

يلغشتلا ندع
)نهايتهرف جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر 32 (يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 0: شحنلا•

)نهايتهرف جةدر 158 لىا نهايتهرف جةدر 32 (يةئوم جةدر 70 لىا يةئوم جةدر 0: شحنلا يغتفر•

)نهايتهرف جةدر 160 لىا نهايتهرف جةدر 60 ( -يةئوم جةدر 71 لىا يةئوم جةدر 51-يلغشتلا عدم

%.100 شحن ىتوسبم مانبأ سابقةلا ةارالحر جاتدر تحمل على ةقادر يةبطارلا ةبوع: ملاحظة

.دائهاأ ىتوسم في انخفاض نبدو يةئوم جةدر 60 +لىا 20 -من ينتخزلا ةارحر جاتدر تحمل على اًيضأ ةقادر يةبطارلا ةبوع: ملاحظة

لتفو 3 هدبج CR2032 ةمصغر يةخلو ميوثيل يةبطارةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

تالصو اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

اتنوقلا باعير حضوالو فائق تصوعنولا

HDA - ALC3235 يزمترتحكملا حدةو

)يناظرت لىا رقميو قمير لىا يناظرت (بت 24يوترسالا يلتحو

HD تصو)يةلخالدا (اجهةالو
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المواصفاتالميزة

يةجالخار تالصو اتبركم/يوترسالا سأر سماعات/وفونيكرلما دخل صلمو)يةجالخار (اجهةالو

احدةو حاديةأ سماعةتالصو اتبركم

)W (RMS 2داخلي تصو بركم مضخم

تالصو ىتوسم خفض / فعر رازتالصو في تحكملا ناصرع

 سأالر سماعات جاتمخر يادةز لىا سطتولما ضعالو بخلاف ىخرأ عداداتلإ ن،ازالمو وأ / و يلغشتلا نظام نامجبر في نازالمو لىا ضافةبالإ ت،الصو ىتوسم في تحكملا ناصرع بطض دييؤ نأ يمكن: يهبنت
.فقده وأ سمعلا تلف في ببستي قد مما ذنالأ سماعاتو

يديوفلا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

نظاملا حةلو في مدمجعنولا

 - (UMA (تحكملا حدةو
Intel Core i3/I5/I7

Intel HD Graphics 520

نفصلةم ماتسور بطاقة و AMD Radeon R7 M360نفصلةم

الإتصال اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

)RJ-45 (يةنثالا/جابتيم 10/100/1000 عةسرب نتثريابكةشلا مهايئ

اللاسلكي الإتصال
•WLAN ينكتم مع Bluetooth 4.1

•WWAN

صلالموو نفذلما اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

تالصو اتبركم/يوترسالا سأالر سماعة/وفونيكرلما صلموتالصو

يديوفلا
ًانس 19 من مكون احدو HDMI نفذم•

ًانس 15 من مكون احدو VGA نفذم•

RJ45 صلاموبكةشلا مهايئ

DB9 سنب سلانلستم نفذانمسليلستلا نفذلما

احدوساءرالإ نفذم

USB نافذم
نونس 4 على يتويح USB 2.0 مع افقتوم احدو نفذم•

PowerShare مع USB 3.0 مع افقتوم نونس 9 ذو احدو نفذم•
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المواصفاتالميزة
نونس 9 ذا USB 3.0 مع افقانتوم نفذانم•

مانأ ةيزم مع ةيرغص SIM تحةفSIM بطاقة تحةف

شاشةلا اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

WLED شاشةعنولا

صةبو 14.0جمالح

)صةبو 7.48 (مم 190.00تفاعالار

)صةبو 12.59 (مم 323.5ضالعر

)صةبو 14.77 (مم 375.2يالقطر الخط

مم 173.95 × مم 309.4)ص/س (شطةنلا ساحةلما

سلكب 768×  1366للدقة قصىالأ الحد

تزهر 60تحديثلا معدل

جةدر 180 حتى) مغلقة (جةدر 0يلغشتلا يةاوز

HD لـ دنىأ بحد جةدر 70+/- )فقيالأ (ضالعر وايالز قصىالأ الحد

HD لـ دنىأ بحد جةدر 70+/- )سيأالر (ضالعر يااولز قصىالأ الحد

مم 0.1875سلكبلا حداتو ينب سافةلما

اللمس حةلو اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

:شطةنلا ساحةلما

مم 99.50س رالمحو

مم 53.00ص رالمحو

يحتالمفا حةلو اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

يحتالمفا عدد
يةلالدو يةيزلنجالإ ية،برعلا ية،سوالر رية،الكو ندية،كلا يةسنالفر تايلاندية،لا ية،كيمرالأ يةيزلنجالإ: اًتاحفم 83•

اللغة يةئناث نداك ية،بالعر ية،لشمالا ،)يةنيتاللا يكامرأ (يةنباسالإ ية،سنالفر ية،نلماالأ يك،بيكو نديةكلا يةسنالفر ية،نيطابرلا يةيزلنجالإ: اًتاحفم 84•

يةليازبرلا يةلتغابرلا: اًتاحفم 85•

يةنيابالا: اًتاحفم 87•

QWERTY/AZERTY/Kanjiتصميملا
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هايئلما اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

اتو 90و اتو 65عنولا

ددترم يارت لتفو 240 لىا 100 مندخالالإ جهد

)قصىالأ الحد (دخالالإ يارت
يربمأ 1.7 — اتو 65•

يربمأ 1.5 — اتو 90•

تزهر 60–50دخالالإ ددتر

اجخرالإ يارت
يربمأ 3.34 - اتو 65•

يربمأ 4.62 - اتو 90•

تمرسم يارت لتفو 19.5المقدر اجخرالإ جهد

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

)نهايتهرف جةدر 158 لىا نهايتهرف جةدر 40 (-يةئوم جةدر 70 لىا يةئوم جةدر 40-)يلغشتلا عدم (ةارالحر جةدر نطاق

المادية بعادالأ اصفاتمو

اصفاتالموةيزلما

)صةبو 1.75 (مم 44.4تفاعالار

)صاتبو 9.56 (مم 243ضالعر

)صةبو 13.66 (مم 347لالطو

)جمك 2.95 (طالرأ 6.55)ئةيتهلل دنىالأ الحد (زنالو

يةئيبلا اصفاتالمو

اصفاتالموةيزلما

)نهايتهرف جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر 20 -من (يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 29-يلغشتلا - ةارالحر جةدر

)نهايتهرف جةدر 160 لىا نهايتهرف جةدر 60 ( -يةئوم جةدر 71 لىا يةئوم جةدر 51-ينتخزلا - ةارالحر جةدر

 ) -قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر
يلغشتلا

)تكاثف نبدو% (90 لىا% 10 من

 ) -قصىالأ الحد (يةبسنلا بةطوالر
ينتخزلا

)تكاثف نبدو% (95 لىا% 0 من

)قدم 15000 حتى اًقدم 50 (–م 4572 حتى م 15.24–يلغشتلا) - قصىالأ الحد (تفاعالار

)قدم 30000 لىا اًقدم 50 –من (م 9144 لىا م 15.24 –منيلغشت نبدو) - قصىأ الحد (تفاعالار

ISA-71.04–1985 يارعم يحدده كما G1العالقة ساخوالأ ىتوسم

21



8
Dell كةشرب الإتصال
.Dell تجنم يبتك وأ رةالفاتو وأ شحنلا يصالا وأ بك الخاصة اءشرلا رةفاتو على الإتصال ماتمعلو على رثوعلا نككيمف نت،ترنبالإ شطن اتصال لديك يكن لم ذاا: ملاحظة

تعلقت سائلم عن سارفتسللا Dell كةشرب للاتصال. تكقطنم في الخدمات بعض فرتوت لإ قدو تج،نلماو بلدلا سبح فرتولا تلفيخ. نتترنالإو هاتفلا على القائمة الخدمةو الدعم اتيارخ من العديد Dell فرتو  
:العملاء خدمة وأ الفني الدعم وأ يعاتبلمبا

.Dell.com/support لىا اذهب.1

.الدعم ئةف حدد.2

.الصفحة سفلأ )نطقةم/دولة يارتخا( سدلةنلما القائمة في تكقطنم وأ تكلدو من تحقق.3

.ياجاتكتحلإ اًفقو الدعم باطتار وأ الملائمة الخدمة حدد.4
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