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4 មាតិកា



ដំឡងងងកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក Inspiron 7386
្ំណា:ំ រូបភារឡៅក្នុងឯកស្រឡនះអា្នឹងមានភារខុសរា្ន រីកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នកអាប្ស័យឡៅឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលឡោកអ្នករានបញ្្ជ េិញ។

1 ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថាមរលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមរល។

្ំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមរលេ្ម ប្តទែយក់េ្មក្នុងមាូដសនសេំថាមរល។ ភា្ជ ប់អាយប់េ័រថាមរល និង្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីឡបងកកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។
2 បញចេប់ការតឡមួងង Windows

ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡរលកំរុងតឡមួងង Dell ដណនាថំា អ្នក៖
• ភា្ជ ប់ឡៅបណា្ត ញឡដងម្បីអាប់ឡដតែីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកកំរុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតដខសេដដលមានសុែត្ថិភារ សូមងយបញចេទលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតដខសេឡៅឡរលឡស្នងសុំ។
• ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធឺឡណត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងតងតគណនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធឺឡណត សូមបឡងតងតគណនីឡប្បបណាដា ញ។

• ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូមបញចេទលរ័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អ្នក។
3 ដសវេងរក និងឡប្បងកម្ម ែិធី Dell រីមុឺនុយចាប់ឡលដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell

ធនធាន បរិយ៉យ

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

េីមងំកណា្ត លសប្មាប់កម្ម ែិធី Dell សំខាន់ៗ អត្ថបេជំនួយ និង រ័ត៌មានសំខាន់ឡលសេងៗឡេសតស្តីរីកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។ ងក៏ល្តល់ដំណឹងដល់អ្នករីស្្ថ នភារននការធានា ឡប្គងងបនួាស់ដដលប្តទែរានដណនា ំនិង សូឡហវេដែរដដលអា្ឡធវេងការអា
ប់ឡដតរាន ។

SupportAssist

រិនិត្យឡមងលយ៉ា ងសកម្មនូែសុខភារហាដដែរ និងសូហវេដែរននកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។ ឧបករណ៍ SupportAssist OS Recovery ឡយះប្ស្យបញ្ហា ជាមួយប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថម សូមឡមងលឯកស្រ 
SupportAssist មមរយៈ www.dell.com/support។

្ំណា:ំ ឡៅក្នុង SupportAssist ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំណត់ននការធានាឡដងម្បីបន្តសុរលភារេ្មី ឬដំឡងងងកប្មិតធានារបស់អ្នក។

ការអាប់ដដត Dell

អាប់ឡដតកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នកជាមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយែឺឧបករណ៍សំខាន់ៗឡៅឡរលអា្ទាញយករាន។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថមអំរីការឡប្បងប្រាស់ការអាប់ឡដត Dell សូមឡមងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន 
SLN305843 មមរយៈ www.dell.com/support។
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http://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln305843/dell-update-overview-and-common-questions?lang=en
http://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals


ធនធាន បរិយ៉យ

ការបញ្ជទនឌីជីេល Dell

ទាញយកកម្មែិធីសូហវេដែរដូ្ជាសូហវេដែរដដលប្តទែរានជាែ បាុដន្តមិនរានដំឡងងងជាមុនឡៅឡលងកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថមរីការឡប្បងប្រាស់ការដឹកជញ្ជទនឌីជីេល Dell សូមឡមងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន 153764 
មមរយៈ www.dell.com/support។

4 បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប ់Windows ។

្ំណា:ំ សូមដណនាឲំ្យបឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំរ្យទេ័រ។

សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថម សូមឡមងល បឡងតងតប្យយ USB ស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប់ Windows ។

6 ដំឡងងងកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក Inspiron 7386

https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153764/dell-digital-delivery-installing-using-troubleshooting-and-faqs?lang=en
http://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals


បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប់ Windows
បឡងតងតប្យយស្្ត រឡងងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអា្ឡកងតឡងងងជាមួយ Windows។ ទាមទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េឡេរដដលមានសមត្ថភារល្ទុកអប្បបរមា 16 GB ឡដងម្បីបឡងតងតប្យយស្្ត រឡងងងែិញ។

្ំណា:ំ ដំឡណងរការឡនះអា្ឡប្បងប្រាស់ឡរលរហូតដល់មួយឡមាា ងឡដងម្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងឡប្កាមឡនះអា្ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡៅឡលងកំដណរបស់ Windows ដដលរានដំឡងងង។ សូមឡមងល តំបន់បណា្ត ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការដណនាំ្ុងឡប្កាយបំលុត។

1 ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB ឡៅកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។
2 ឡៅក្នុងការដសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេទល Recovery (ស្្ត រឡងងង ែិញ)។
3 ឡៅក្នុងលេ្ធលលដសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បឡងតងតប្យយស្្ត រឡងងង ែិញ)។

ផ្្ទ ងំ User Account Control (ការប្គប់ប្គងគណនីអ្នកឡប្បង) នឹងប្តទែរានបង្ហា ញ។
4 ្ុ្ រាេ/ចាស៎ ឡដងម្បីបន្ត។

ផ្្ទ ងំ Recovery Drive (ប្យយស្្ត រឡងងង ែិញ) នឹងប្តទែរានបង្ហា ញ។
5 ឡប្ជងសឡរីស Back up system files to the recovery drive (បប្មុងេុកឯកស្រប្បរ័ន្ធឡៅក្នុងប្យយស្្ត រឡងងង ែិញ) រួ្្ុ្ បនា្ទ ប់។
6 ឡប្ជងសឡរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស ់USB) និង្ុ្ បនា្ទ ប់។

ស្រមួយនឹងឡល្ឡងងង ឡយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិន្នន័យទាំងអស់ឡៅក្នុងប្យយហាវេា ស ់USB នឹងប្តទែលុបឡចាល។
7 ្ុ្ បឡងតងត។
8 ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់រ័ត៌មានបដន្ថមអំរីការតឡមួងង Window ឡយយឡប្បងប្យយស្្ត រមម USB សូមឡមងលដល្នក ឡយះប្ស្យបញ្ហា  នន ឡសសែឡណដណនាំអំរីឡសងកម្ម លលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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ស្្ត ំ

1 រន្ធកាត microSD

អាន និងសរឡសរ្ូលកាត microSD ។

2 រន្ធកាស

ភា្ជ ប់កាសពាក់ឡលងកលល កាសប្តឡ្សក (រួមបញចេទលកាសពាក់ឡលងកលល និងមីប្កទហវេទន)។

3 រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1

ភា្ជ ប់ឡប្គងងកុំរ្យទេ័រដូ្ជា ឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប និងប្រីនធ័រ។ ល្តល់ឡល្បងនឡល្ទរេិន្នន័យរហូតដល់ 5 Gbps ។

ខាងឡ្វេង

1 រន្ធអាយប់េ័រថាមរល

ភា្ជ ប់អាយប់េ័រថាមរលឡដងម្បីលដាល់ថាមរលដល់កុំរ្យទេ័រ។

2 រនួឺបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារថាមរល និងេ្ម

បង្ហា ញរីស្្ថ នភារថាមរល និងស្្ថ នភារេ្មរបស់កុំរ្យទេ័រ។

រណ៌សប្កាស់ — អាយប់េ័រថាមរលប្តទែរានភា្ជ ប់ ឡហងយេ្មកំរុងស្ក។

រណ៌ឡលងងប្កាស់ — ជិតអស់ថាមរលេ្ម ឬជិតអស់ដមនដេន។

បិេ—េ្មប្តទែរានស្កឡរញ។

្ំណា:ំ ឡៅឡលងមាូដដលកុំរ្យទេ័រខួះ រនួឺឡេួងងថាមរល និងេ្មក៏ប្តទែរានឡប្បងសប្មាប់ឡធវេងការ ែិនិ្ឆេ័យប្បរ័ន្ធលងដដរ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថម សូមឡមងលដល្នក Troubleshooting ឡៅក្នុង Service Manual (ឡសសែឡណដណឡសងកម្ម)។
3 រន្ធ HDMI

ភា្ជ ប់ឡៅេូរេសសេន៍ ឬឧបករណ៍ដដលរានឡបងក HDMI-in ឡលសេងឡេសត។ ល្តល់ការបឡញចេញជាែីឡដអូ និងអូឌីយាូ។

4 រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បឡេេ C) ឡយយអា្បញ្ជទនថាមរល/រន្ធឡអប្កង់ (2)
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ភា្ជ ប់ឡប្គងងកុំរ្យទេ័រដូ្ជា ឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប មាា សុីនឡរាះរុម្ព និងឡអប្កង់ខាងឡប្ប។

រាំប្េការបញ្ជទនថាមរលដដលអនុញ្្ញ តការល្គត់ល្គង់ថាមរលរីរលួទែរងងឧបករណ៍។ ល្តល់ការបឡញចេញថាមរលរហូតដល់ 15 W ដដលអនុញ្្ញ តការស្កេ្មរហ័ស។

្ំណា:ំ USB ប្បឡេេ C ឡៅអាយប់េ័រ DisplayPort (លក់ឡយយដងករីរា្ន ) តប្មទែឲ្យភា្ជ ប់ឧបករណ ៍DisplayPort ។

រាត

1 តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។

2 បន្ទះបាះ

ផួ្ស់េីប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងបន្ទះបាះឡដងម្បីផួ្ស់េីឧបករណ៍្ង្អុលឡ៉ៅា ស៍។ បាះឡដងម្បី្ុ្ឡ្វេង និងបាះឡយយឡប្បងប្មាមនដរីរឡដងម្បី្ុ្ស្្ត ំ។

3 តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ។

4 ប៊ូតុងថាមរលជាមួយឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ

្ុ្ឡបងកកុំរ្យទេ័រ ឡបងងបិេ ក្នុងស្្ថ នភារឡដក ឬក្នុងស្្ថ នភារសំងំ។

ឡៅឡរលដដលកុំរ្យទេ័រប្តទែរានឡបងក សូម្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីយក់កុំរ្យទេ័រ្ូលក្នុងស្្ថ នភារឡដក។ ្ុ្និងសងតត់ប៊ូតុងថាមរលរយៈឡរល 10 ែិនាេីឡដងម្បីបង្ខំកុំរ្យទេ័រឲ្យបិេ។

យក់ប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីងក្ូលជាមួយនឹងឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ។

្ំណា:ំ អ្នកអា្បដាទរឥរិយ៉បេប៊ូតុងថាមរលឡៅក្នុង Windows ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថម សូម្ូលឡមងល Me and My Dell (ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ) មមរយៈ www.dell.com/support/
manuals។
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ឡអប្កង់

1 មីប្កទហវេទនខាងឡ្វេង

ល្តល់ការបញចេទលសំឡងងឌីជីេលសប្មាប់ការេតអូឌីយាូ និងឡៅជាសំឡងង។

2 កាឡមរ៉ា

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកជដជកកំស្ន្តជាែីឡដអូ ចាប់យករូបភារ និងេតែីឡដអូ។

3 រនួឺស្្ថ នភារកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡរលកាឡមរ៉ា កំរុងដតឡប្បង។

4 មីប្កទហវេទនខាងស្ដា ំ

ល្តល់ការបញចេទលសំឡងងឌីជីេលសប្មាប់ការេតអូឌីយាូ និងឡៅជាសំឡងង។

ខាងឡប្កាម
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1 ឧបករណ៍បំរងសំឡងង ខាងឡ្វេង

ល្តល់ការបឡញចេញសំឡងង។

2 សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម

សួ្កឡសងកម្មគឺជាឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខរិឡសសដដលអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្គងងហាដដែរក្នុងកុំរ្យទេ័រ និង្ូលឡមងលរ័ត៌មានអំរីការធានា។

3 ឧបករណ៍បំរងសំឡងង ខាងស្្ត ំ

ល្តល់ការបឡញចេញសំឡងង។

មាូត

កុំរ្យទេ័រណូតប៊ុក

ឡេឡបួត

ឡជងងេប្ម
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លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសនន Inspiron 7386

មាូដដលកុំរ្យទេ័រ
Inspiron 7386

ែិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ង 2. ែិមាប្ត និងេម្ងន់

កម្ពស់៖

មុខ 13.68 មម (0.53 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ 16.15 មម (0.64 អុីញ)

េេឹង 307.66 មម (12.12 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 212.45 មម (8.36 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរមា) 1.46 គក (3.21 ឡផ្ន)

្ំណា:ំ េម្ងន់ននកុំរ្យទេ័របស់អ្នកដប្បប្បនលឡៅមមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡៅឡរលបញ្្ជ េិញ និងភារដប្បប្បនលឡៅឡរលលលិត។

អង្គដំឡណងរការ
មរ៉ង 3. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i5/i7 ជំនាន់េី 8

ងា ត់ 15 ងា ត់

្ំនួនស្នទល 4

្ំនួនឡប្សតេត 8

ឡល្បងន រហូតដល់ 1.60/1.80 GHz (Boost - 3.90/4.60 GHz)

Intel Smart Cache 6/8 MB

ប្កាហវេិកជាប់ រានរាបំ្េ
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សំណុំឈីប
មរ៉ង 4. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកសំណុំឈីប

សំណុំឈីប រានរួមបញចេទលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i5/i7 ជំនាន់េី 8

េេឹងដខសេភា្ជ ប់ DRAM x64

Flash EPROM 32 MB

PCIe bus រហូតដល់ PCIe ជំនាន់េី 3

ឡ្វហវេកង់បឹសខាងឡប្ប រហូតដល់ 8 GT/s

ប្បរ័ន្ធដំឡណងរការ
• Windows 10 Home (64-bit)

• Windows 10 Professional (64-bit)

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអង្គ្ងចាំ

រន្ធ អង្គ្ងចាំឡៅឡលងផ្្ទ ំងប្បរ័ន្ធ

ប្បឡេេ DDR4

ឡល្បងន 2400 MHz

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

កប្មិត្ងចាំអប្បបរមា 8 GB

អង្គ្ងចាំក្នុងមួយរន្ធ មិនមាន

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ
• 8 GB DDR4 ឡៅ 2400 MHz

• 16 GB DDR4 ឡៅ 2400 MHz

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 6. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នករន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់

ខាងឡប្ប៖

បណា្ត ញ មិនរាបំ្េ

USB
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 មួយ
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• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បឡេេ C) ជាមួយ PowerDelivery/DisplayPort

អូឌីយាូ រន្ធកាសមួយ

ែីឡដអូ រន្ធ HDMI 2.0 មួយ

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស រន្ធកាត microSD មួយ

រន្ធអាយប់េ័រថាមរល រន្ធអាយប់េ័រថាមរលមួយ

ខាងក្នុង៖

ការរប្ងីក មិនរាបំ្េ

M.2
• រន្ធ M.2 មួយ សប្មាប់កាត Wi-Fi និងប៊ួទធូស
• រន្ធ M.2 2280/2230 មួយ សប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាររឹង ឬអង្គល្ទុក Intel Optane (អង្គល្ទុកបឋម)
• រន្ធ M.2 2230 ្ំនួនមួយ សប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាររឹង (អង្គល្ទុកេីរីរ)

េំនាក់េំនង

មាូឌុលឥតដខសេ

មរ៉ង 7. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុលឥតដខសេ

ឡលខមាូដដល Intel 9560

អប្មបញ្ជទន រហូតដល់ 867 Mbps

បង់ឡប្បកង់ដដលរានរាំប្េ Dual band 2.4 GHz/5 GHz

ស្តង់យរឥតដខសេ WiFi 802.11a/b/g

ការអុិនប្គីប
• 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP

• TKIP

ប៊ួទធូស ប៊ួទធូស 5.0

្ំណា:ំ Windows 10 រាំប្េរហូតដល់ប៊ួទធួស 4.2 ។

អូឌីយាូ
មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអូឌីយាូ

ប្បឡេេ អូឌីយាូគុណភារខ្ពស់

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3254 ជាមួយនឹង Waves MaxxAudio Pro

ការបដមួងឡសដាឡរាអូ រានរាបំ្េ
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អុីនធឺឡហវេសខាងក្នុង អូឌីយាូគុណភារខ្ពស់ Intel (HDA)

អុីនធឺឡហវេសខាងឡប្ប ឆាដនលឡ្ញ 7.1 មមរយៈ HDMI, មីប្កទហវេទនឌីជីេលឡៅឡលងមាូឌុលកាឡមរ៉ា  រន្ធកាស (រន្ធកាសពាក់ឡលងកលល និងមីប្កទហវេន)។

ឧបករណ៍បំរងសំឡងង រីរ

អំេួីឧរាល័រខាងក្នុង រានរាបំ្េ

ឧបករណ៍បញ្្ជ សំឡងងខាងឡប្ប ការឡប្បងប្រាប់្ុ្លួទែកាត់សប្មាប់ប្គប់ប្គងឡមឡឌស

ការបឡញចេញឧរាល័រ៖

ជាមធ្យម 2 ងា ត់

ខ្ពស់ 2.5 ងា ត់

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ មិនរាបំ្េ

មីប្កទហវេទន មីប្កទហវេទនឡេវេ

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេំហំល្ទុក

ប្បឡេេអង្គល្ទុក ប្បឡេេអុីនធឺឡហវេស សមត្ថភារ

ប្យយស្្ថ នភាររឹង M.2 2280/2230 ឬអង្គល្ទុក Intel Optane PCIe NVMe ជំនាន់េី 3 • 118 GB (សប្មាប់អង្គល្ទុក Intel Optane)

• រហូតដល់ 1 TB (សប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាររឹង)

ប្យយស្្ថ នភាររឹង M.2 2230 PCIe NVMe ជំនាន់េី 3 រហូតដល់ 512 GB

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

ប្បឡេេ រន្ធកាត micro-SD មួយ

រាបំ្េកាត
• ឌីជីេលសុែត្ថិភារ (SD)

• ឌីជីេលសុែត្ថិភារសមត្ថភារខ្ពស់ (SDHC)

• សមត្ថភារកាត SD បដន្ថម (SDXC)

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកា្ត រ្ុ្

ប្បឡេេ កាដា រ្ុ្មានរនួឺឡេួងងខាងឡប្កាយ

េប្មង់ QWERTY

្ំនួនប្រាប់្ុ្
• សហរដ្ឋអាឡមរិក និងកាណាយ៖ 80 ប្រាប់
• ្ប្កេរអង់ឡគួស៖ 81ប្រាប់
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• ជបាុន៖ 84 ប្រាប់

េំហំ
• ្មា្ង យរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត X = 19.05 មម
• ្មា្ង យរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត Y = 18.05 មម

ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់ ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកា្ត រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្្ញ ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តទែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេទលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បី
បំឡរញមុខង្រេីរីរ។ ឡដងម្បីងយបញចេទលតួអកសេរជំនួស សូម្ុ្ Shift និងប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។ ឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ សូម្ុ្ Fn និង
ប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។

្ំណា:ំ អ្នកអា្កំណត់ឥរិយ៉បេបឋមននប្រាប់្ុ្មុខង្រ (F1–F12) ឡយយផួ្ស់ប្តទរ Function Key 
Behavior (ឥរិយ៉បេប្រាប់្ុ្មុខង្រ) ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡងងង BIOS ។

ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកាឡមរ៉ា

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡេេ HD ចាប់រូបភារឡេរ

េីមងំ កាឡមរ៉ា មុខ

ប្បឡេេអង្គញាណ CMOS

គុណភារបង្ហា ញ៖

រូបភារហ្នឹង 0.92 ឡមហាត េិ្ដសល (HD)

ែីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអងតត់ប្េទង 74.9 ដឺឡប្ក

បន្ទះបាះ
មរ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបន្ទះបាះ

គុណភារបង្ហា ញ៖

ឡលដាក 3218

បញ្ឈរ 1960

ែិមាប្ត៖

ឡលដាក 104.40 មម (4.11 អុីញ)

បញ្ឈរ 64.40 មម (2.53 អុីញ)
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កាយែិការបន្ទះបាះ
សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថមអំរីកាយែិការបន្ទះបាះសប្មាប ់Windows 10 សូមឡមងលអត្ថបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Microsoft 4027871 មមរយៈ support.microsoft.com ។

អាយប់េ័រថាមរល
មរ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអាយប់េ័រថាមរល

ប្បឡេេ 45 W

អងតត់លចេិត (ឧបករណ៍ភា្ជ ប់) 4.5 ម.ម

កមួាងំែូលត៍ឡេួងង្ូល 100 VAC-240 VAC

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz-60 Hz

្រន្តឡេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.30 A

បឡញចេញ្រន្ត (បន្ត) 2.31 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡេួងង្ូល 19.50 VDC

កប្មិតសីតុណហា ភារ:

កំរុងដំឡណងរការ 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

ការរក្សាេុក -40°C ដល់ 70°C (-40°F ដល់ 158°F)

េ្ម
មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេ្ម

ប្បឡេេ 3 ប្រាប់ បាូលីដមរ (38 WHr)

កមួាងំជាែាូល៍ 11.40 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.18 គក (0.39 ឡផ្ន)

ែិមាប្ត៖

កម្ពស់ 5.20 មម (0.20 អុីញ)

េេឹង 256.40 មម (10.09 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 65.30 មម (2.57 អុីញ)

កប្មិតសីតុណហា ភារ:

កំរុងដំឡណងរការ 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F)

ការរក្សាេុក -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)
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រយៈឡរលប្បតិបត្តិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរលខួាងំជាក់ោក់។

រយៈឡរលស្ក (ប្បហាក់ប្បដហល) 4 ឡមាា ង (ឡៅឡរលកុំរ្យទេ័របិេ)

្ំណា:ំ ប្គប់ប្គងឡរលឡែោស្កេ្ម ឡេរឡែោ ឡរលចាប់ឡល្តងម និងឡរលបញចេប់ជាឡដងម ឡយយឡប្បងប្រាស់កម្ម ែិធី Dell 
Power Manger (អ្នកប្គប់ប្គងថាមរល Dell) ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដន្ថមអំរីកម្ម ែិធី Dell 
Power Manger សូមឡមងល Me and My Dell មមរយៈ www.dell.com។

អាយុកាល (ប្បដហល) ែដដាផ្ដា ្់/បញចេទលេ្ម 300

េ្មប្រាប់សំដបាត CR-2032

ឡអប្កង់
មរ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡអប្កង់

ប្បឡេេ Full HD ជាមួយការរាបំ្េ MPP Pen Ultra HD ជាមួយការរាបំ្េ MPP Pen

បឡ្ចេកែិេ្យាផ្ដណល មុំឡមងលរី្ំឡហសង (WVA) មុំឡមងលរី្ំឡហសង (WVA)

កប្មិតរនួឺ (េូឡៅ) 200 nits 300 nits

ខា្ន ត (តំបន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 164.94 មម (6.49 អុីញ) 164.94 មម (6.49 អុីញ)

េេឹង 293.47 មម (11.55 អុីញ) 293.47 មម (11.55 អុីញ)

អងតត់ប្េទង 337.82 មម (13.03 អុីញ) 337.82 មម (13.03 អុីញ)

គុណភារបង្ហា ញឡដងម 1920 x 1080 3840 x 2160

ឡមហា្គ េិ្ដសល 2.07 8.29

េិ្ដសលក្នុងមួយអុីញ (PPI) 165 331

សមាមាប្តភារល្ទុយរា្ន 700:1 (ធម្មម) 400:1 (អប្បរមា) 1000:1 (ធម្មម) 700:1 (អប្បរមា)

រយៈឡរលឡ្ួងយតប (អតិបរមា) 35 msec ឡងងង/ធួាក់ 35 msec ឡងងង/ធួាក់

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz 60 Hz

ការឡមងលរីមុំឡល្តក +/- 85 ដឺឡប្ក +/- 85 ដឺឡប្ក

ការឡមងលរីមុំបញ្ឈរ +/- 85 ដឺឡប្ក +/- 85 ដឺឡប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.153 ម.ម 0.076 មម

ការឡប្បងប្រាស់ថាមរល (អតិបរមា) 3.5 W 4.7 ងា ត់

ការប្បឆំាង្ំណាងំរនួឺ vs រូបរ៉ងេួឺរឡោង រឡោង រឡោង

ជឡប្មងសការបាះ មាន មាន

លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសនន Inspiron 7386 19

https://www.dell.com/


កម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនដ
មរ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ

បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាណ សមត្ថភារ

កប្មិតគុណភារអង្គញាណ 500 DPI

តំបន់អង្គញាណ 5.5 ម.ម x 4.5 ម.ម

េំហំេីកដសលអង្គញាណ 108 x 88 េិ្ដសល

ែីឡដអូ
មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកប្កាហវេិកជាប់

ប្កាហវេិកជាប់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡណងរការ

Intel UHD Graphics 620 រន្ធ/រន្ធឡអប្កង់ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (ប្បឡេេ C) និងរន្ធ HDMI មួយ អង្គ្ងចាំប្បរ័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក Intel Core i5/i7 ជំនាន់េី 8

បរិយ៉កាសកុំរ្យទេ័រ
កប្មិតបាះពាល់មានក្នុងខ្យល់៖ G1 ដូ្ដដលរានកំណត់ឡយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 19. បរិយ៉កាសកុំរ្យទេ័រ

កំរុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

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

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

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្មិតធួាក់ (អតិបរមា) 110 G† 160 G‡

Altitude (អតិបរមា) -15.2 ម ឡៅ 3048 ម (–50 ហវេីត ឡៅ 10,000 ហវេីត) -15.2 m ឡៅ 10,668 m (–50 ft ឡៅ 35,000 ft)

* រានងស់ដែងឡយយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យដដល្មួងបរិស្្ថ នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលប្យយថាសរឹងកំរុងឡប្បង។

‡ រានងស់ដែងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលកលលប្យយថាសរឹងស្ថិឡៅេីមំងឡៅឡស្ងបម។
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ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់
្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរា្ន អាប្ស័យឡលងការកំណត់ភាស្របស់កា្ត រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ដដលប្តទែរានឡប្បងសប្មាប់លួទែកាត់ឡៅដតមានដូ្រា្ន ឡៅប្គប់ការកំណត់ភាស្ទាំងអស់។

មរ៉ង 20. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួទែកាត់

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

បិេអូឌីយាូ

បន្ថយកប្មិតសំឡងង

បឡងតងនកប្មិតសំឡងង

ចាក់បេ/ជំរូក រីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បេ/ជំរូក បនា្ទ ប់

ប្តទរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

ដសវេងរក

បិេឡបងករនួឺឡប្កាយកា្ត រ្ុ្ (ជាជឡប្មងស)

បន្ថយកប្មិតរនួឺ

បឡងតងនកប្មិតរនួឺ

បិេ/ឡបងកឥតដខសេ

បិេឡបងកចាក់ឡស្អូសររារ

បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

ផ្្អ ក/សប្មាក (Pause/Break)

ឡដក

សំឡណងរប្បរ័ន្ធ

ឡបងកមុឺនុយកម្ម ែិធី
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ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

បិេឡបងករងងរនួឺស្្ថ នភារថាមរល និងរនួឺសកម្មភារប្យយថាសរឹង

្ំណា:ំ រនួឺសកម្មភារប្យយថាសរឹងប្តទែរានរាបំ្េដតឡលងកុំរ្យទេ័រដដលភា្ជ ប់មកជាមួយប្យយថាសរឹងបាុឡណាោ ះ។
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ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអា្េេូលរានរ័ត៌មាន និងជំនួយអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស ់ប្កុមហ៊ុន Dell ឡយយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាងំឡនះ៖

មរ៉ង 21. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន េីមងំធនធាន

រ័ត៌មានអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

កម្មែិធី My Dell

គនួឹះ

ទាក់េងរកជំនួយ ឡៅក្នុង Windows search ងយបញចេទល Contact Support, រួ្្ុ្ Enter ។

ជំនួយឡលងបណា្ត ញសប្មាប់ប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ www.dell.com/support/windows

រ័ត៌មានអំរីការឡយះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំរីការដំឡងងង ការបញ្្ជ ក់អំរីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡ្ចេកឡេស ប្យយែឺ 
ការអាប់ឡដតសូហវេដែរជាឡដងម។

www.dell.com/support

អត្ថបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡលសេងៗរីកុំរ្យទេ័រ។ 1 ្ូលឡមងលឡគហេំរ័រ www.dell.com/support។
2 ងយបញចេទលអវេីដដល្ង់រកឬពាក្យគនួឹះឡៅក្នុងប្បអប់ ដសវេងរក ។
3 ្ុ្ ដសវេងរក ឡដងម្បីបង្ហា ញអត្ថបេដដលទាក់េង។

ដសវេងយល់ និងដឹងរ័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាមអំរីលលិតលលរបស់អ្នក៖

• លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននលលិតលល
• ប្បរ័ន្ធដំឡណងរការ
• ការតឡមួងង និងឡប្បងប្រាស់លលិតលលរបស់អ្នក
• ការបប្មុងេុកេិន្នន័យ
• ការឡយះប្ស្យបញ្ហា  និងការែិភាគ
• ការស្្ត ររីឡរ៉ង្ប្ក និងប្បរ័ន្ធ
• រ័ត៌មាន BIOS

សូម្ូលឡមងល Me and My Dell មមរយៈឡគហេំរ័រ www.dell.com/support/manuals។
ឡដងម្បីដសវេងរក Me and My Dell ដដលទាក់េងនឹងលលិតលលរបស់អ្នក សូមកំណត់អត្តសញ្្ញ ណលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈែិធីមួយ
ក្នុង្ំឡណាមែិធីខាងឡប្កាម៖

• ឡប្ជងសឡរីស កំណត់លលិតលល។
• រកេីមងំលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈមុឺនុយដដលធួាក់្ុះឡប្កាម ឡមងលលលិតលល។
• ងយបញចេទល ឡលខសួ្កឡសងកម្ម ឬ ឡលខសមា្គ ល់លលិតលល ឡៅក្នុងប្បអប់ដសវេងរក។

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក់ ការរាំប្េដល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសងកម្មរបស់អតិេិជន សូម្ូលឡមងល www.dell.com/contactdell។

្ំណា:ំ ភារដដលអា្រករានមានការដប្បប្បនលមមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយឡសងកម្មខួះរុំមានឡៅក្នុងប្បឡេសរបស់អ្នកឡេ ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នករុំមានឡសងអុីនធឺឡណតឡេ អ្នកអា្ដសវេងរក សូមដសវេងរករ័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង ែិកតយបប្តជាែេំនិញ ប័ណោ ឡែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុកលលិតលល Dell ។
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