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Status In Translation

ដំឡងងង Inspiron 14 3480
្ំណា:ំ រូបភាពឡៅក្នុងឯកស្រឡនះអា្ខុសរា្ន ពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកអាប្ស័យឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ ដដលអ្នករានបញ្្ជ េិញ។

1 ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថាមពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមពល។

្ំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ប្តូែយក់ថ្មក្នុងម៉ូដសនសេំថាមពល។ ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថាមពល និង្ុ្ប៊ូតុងថាមពលឡដងម្បីឡបងកកុំព្យូេ័រ។
2 បញចេប់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

សប្មាប់ Ubuntu ៖
ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីការតឡមួងងនិងកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ Ubuntu, សូមឡមងលអតថាបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹង SLN151664 និង SLN151748 ឡៅឡគហេំព័រ www.dell.com/
support។

សប្មាប់ Windows ៖
ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡពលកំពុងតឡមួងង Dell ដណនាថំា អ្នក៖
• ភា្ជ ប់ឡៅបណា្ត ញឡដងម្បីអាប់ឡដតែីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតដខសេដដលមានសុែតថាិភាព សូមងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតដខសេឡៅឡពលឡស្នងសុំ។
• ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធឺឡណត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងនងតគណនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធឺឡណត សូមបឡងនងតគណនីឡប្បបណាដា ញ។

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

មរ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell

ធនធាន បរិយ៉យ

Dell របស់ខ្ញុំ

1

4 ដំឡងងង Inspiron 14 3480

http://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support


ធនធាន បរិយ៉យ

បញ្្ជ ក់េីមំងកណា្ត លសប្មាប់កម្ម ែិធីសំខាន់ៗរបស់ Dell អតថាបេជំនួយ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗឡលសេងឡេសតអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ ងក៏ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីស្ថា នភាពននការធានា ឡប្គងងសមាភា រៈ ដដលរានដណនា ំនិងការឡធវេងអាប់ឡដតកម្ម ែិធី
ប្បសិនឡបងមាន។

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលសុខភាពដល្នកហាតដែារ និងសូហវេដែររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡយយប្បុងប្បយ័ត្ន។ កម្មែិធីជំនួយរាបំ្េ OS Recovery ឡយះប្ស្យបញ្ហា ជាមួយប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូមពិនិត្យឯកស្រជំនួយរាំប្េ 
(SupportAssist) ឡៅ www.dell.com/support ។

្ំណា:ំ ឡៅក្នុង SupportAssist, ្ុ្កាលបរិឡ្ឆេេលុតកំណត់ននការធានាឡដងម្បីបន្តឬបឡងនងនការធានារបស់អ្នក។

ការអាប់ដដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកជាមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងឧបករណ៍ប្យយឡែីរសំខាន់ៗឡៅឡពលដដលមាន។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីការឡប្បងប្រាស់ Dell Update សូមឡមងលអតថាបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹង SLN305843 
ឡៅ www.dell.com/support ។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មែិធីសូហវេដែរដូ្ជាសូហវេដែរដដលប្តូែរានជាែ ប៉ុដន្តមិនរានដំឡងងងជាមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីការឡប្បងប្រាស់ Dell Digital Delivery សូមឡមងលអតថាបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹង 
153764 ឡៅ www.dell.com/support ។

4 បឡងនងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប ់Windows ។

្ំណា:ំ សូមដណនាឲំ្យបឡងនងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំព្យូេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូមឡមងល បឡងនងតប្យយ USB ស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប់ Windows ។
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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
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


Identifier GUID-2D4FD3BB-D11E-4568-9B46-51EF228459EA

Status Translated

បឡងនងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប់ Windows
បឡងនងតប្យយស្្ត រឡងងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអា្ឡកងតឡងងងជាមួយ Windows។ ទាមទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េឡេរដដលមានសមតថាភាពល្ទុកអប្បបរមា 16 GB ឡដងម្បីបឡងនងតប្យយស្្ត រឡងងងែិញ។

្ំណា:ំ ដំឡណងរការឡនះអា្ឡប្បងប្រាស់ឡពលរហូតដល់មួយឡម៉ាងឡដងម្បីបញចេប់។

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

1 ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB ឡៅកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
2 ឡៅក្នុងការដសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (ស្្ត រឡងងង ែិញ)។
3 ឡៅក្នុងលេ្ធលលដសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បឡងនងតប្យយស្្ត រឡងងង ែិញ)។

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

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

ស្រមួយនឹងឡល្ឡងងង ឡយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិន្នន័យទាំងអស់ឡៅក្នុងប្យយហាវេា ស ់USB នឹងប្តូែលុបឡចាល។
7 ្ុ្ បឡងនងត។
8 ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីការតឡមួងង Window ឡយយឡប្បងប្យយស្្ត រមម USB សូមឡមងលដល្នក ឡយះប្ស្យបញ្ហា  នន ឡសសែឡណដណនាំអំពីឡសងកម្ម លលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈ www.dell.com/support/manuals។

2

6 បឡងនងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប់ Windows
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Identifier GUID-D3CB1479-5AF9-4E2F-9A8B-416FC88C775D

Status In Translation

េិដ្ឋភាពនន Inspiron 14 3480

Identifier GUID-F0EFA586-1B43-447C-A299-F188F5E5C5A5

Status In Translation

ខាងស្្ត ំ

1 រន្ធកាត SD

អានពី និងសរឡសរ្ូលកាត SD។

2 រន្ធ USB 2.0

ភា្ជ ប់ឡប្គងងកុំព្យុេ័រដូ្ជាឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប និងម៉ាសុីនឡរាះពុម្ព។ ល្តល់ឡល្បងនឡល្ទរេិន្នន័យរហូតដល់ 480 Mbps។

3 រន្ធដខសេសន្តិសុខ (រ៉ងដុំប្ជុង)

ភា្ជ ប់ដខសេសុែតថាិភាពឡដងម្បីេប់ស្ន ត់សកម្មភាពរំកិលកុំព្យុេ័ររបស់អ្នកឡយយរា្ម នការអនុញ្្ញ ត។

Identifier GUID-12CD14BB-8DB3-47D7-A090-15D75787517A

Status In Translation

ខាងឡ្វេង

1 រន្ធអាយប់េ័រថាមពល

ភា្ជ ប់អាយប់េ័រថាមពលឡដងម្បីលដាល់ថាមពលដល់កុំព្យូេ័រ។

2 ពនួឺស្ថា នភាពថាមពល និងថ្ម/ពនួឺសកម្មភាពប្យយថាសរឹង

បង្ហា ញពីស្ថា នភាពននការស្កថ្ម ឬសកម្មភាពប្យយថាសរឹង។

3
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្ំណា:ំ ្ុ្ Fn+H ឡដងម្បីបិេឡបងកពនួឺរងងពនួឺថាមពល និងពនួឺស្ថា នភាពថ្ម និងពនួឺសកម្មភាពប្យយថាសរឹង។

ពនួឺឡេួងងបញ្្ជ ក់សកម្មភាពថាសរឹង

ឡបងកឡៅឡពលកុំព្យុេ័រអានពី ឬសរឡសរ្ូលប្យយថាសរឹង។

ពនួឺបញ្្ជ ក់ស្ថា នភាពថាមពល និងថ្ម

បង្ហា ញស្ថា នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពណ៌សប្កាស់ — អាយប់េ័រថាមពលប្តូែរានភា្ជ ប់ ឡហងយថ្មស្ករានឡលងសពី 5%។

ពណ៌ឡលងងេុំ — ព្យូេ័រកំពុងដំឡណងរការជាមួយថ្ម ឡហងយថ្មមានតិ្ជាង 5% ។

បិេ
• អាយប់េ័រថាមពលប្តូែរានតភា្ជ ប់ ឡហងយរានស្កថ្មឡពញ។
• កុំព្យុេ័រកំពុងដំឡណងរការជាមួយថ្ម ឡហងយថ្មស្ករានឡលងសពី 5% ។
• កុំព្យុេ័រសថាិតឡៅក្នុងស្ថា នភាពឡដក សំងំ ឬរានបិេ។

3 រន្ធ HDMI

ភា្ជ ប់ឡៅេូរេសសេន៍ ឬឧបករណ៍ HDMI ណាមួយឡលសេងឡេសត។ ល្តល់ការបឡញចេញជាែីឡដអ ូនិងអូឌីយ៉ូ។

4 រន្ធបណាដា ញ

ភា្ជ ប់ដខសេអុីសឺរណិត (RJ45) ពីឡរ៉ា តេ័រ ឬម៉ូដឹមប្ប៊តដប៊ន សប្មាប់្ូលដំឡណងរបណា្ត ញ ឬអុីនធឺណិត។

5 រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1 (2)

ភា្ជ ប់ឡប្គងងកុំព្យុេ័រដូ្ជាឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប និងម៉ាសុីនឡរាះពុម្ព។ ល្តល់ជូនឡល្បងនបញចេូនេិន្នន័យរហូតដល់ 5 Gbps ។

6 រន្ធកាស

ភា្ជ ប់កាសឡលងកលល ឬកាសប្តឡ្សក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) ។

Identifier GUID-5FE1B857-0EEF-49C4-94A8-285F27E7E23C

Status In Translation

រាត

1 បន្ទះប៉ះ
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ផួ្ស់េីប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងបន្ទះប៉ះឡដងម្បីផួ្ស់េីអង្គ្ង្អុលរបស់កូនកណដាុ រ។ ប៉ះឡដងម្បី្ុ្ឡ្វេង និងប៉ះឡយយឡប្បងប្មាមនដពីរឡដងម្បី្ុ្ស្្ត ំ។

2 ្ុ្តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។

3 តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ។

4 ប៊ូតុងថាមពលដដលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដអុបេិ្

្ុ្ឡបងកកុំព្យុេ័រ ឡបងងបិេ ក្នុងស្ថា នភាពឡដក ឬក្នុងស្ថា នភាពសំងំ។

ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រប្តូែរានឡបងក ្ុ្ប៊ូតុងថាមពលឡដងម្បីយក់ឲ្យកុំព្យូេ័រ្ូលក្នុងសភាពឡដក ្ុ្ប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈឡពល 4 ែិនាេីឡដងម្បីបិេកុំព្យូេ័រទាងំបង្ខំ។

ឡបងសិនជាប៊ូតុងថាមពលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ យក់ប្មាមនដរបស់អ្នកឡលងប៊ូតុងថាមពលឡដងម្បី្ូលប្បព័ន្ធ។

្ំណា:ំ អ្នកអា្បដាូរឥរិយ៉បថប៊ូតុងថាមពលមមបំណងឡៅក្នុង Windows ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូម្ូលឡមងល ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ (Me and My Dell) មមរយៈឡគហេំព័រ www.dell.com/
support/manuals។

Identifier GUID-A2CDCADB-84C2-4EC8-9E64-C56666062880

Status In Translation

ឡអប្កង់

1 កាឡមរ៉ា

អនុញ្្ញ តឱ្យអ្នកជដជកកំស្ន្តជាែីឡដអូ ចាប់យករូបភាព និងថតែីឡដអូ។

2 ពនួឺស្ថា នភាពកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡពលកាឡមរ៉ា កំពុងដតឡប្បង។

3 មីប្កូហវេូន

ល្តល់េិន្នន័យបញចេូលសំឡងងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយ៉ូ ឡៅជាសំឡងង ជាឡដងម។
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Identifier GUID-0A15B9BB-9B51-479E-BE50-AAB2A43507EF

Status In Translation

ខាងឡប្កាម

1 ឧបករណ៍បំពងសំឡងងខាងឡ្វេង

ល្តល់ការបឡញចេញសំឡងង។

2 ឧបករណ៍បំពងសំឡងងខាងស្្ត ំ

ល្តល់ការបឡញចេញសំឡងង។

3 សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម

សួ្កឡសងកម្មគឺជាឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខពិឡសសដដលអនុញ្្ញ តឱ្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្គងងហាដដែរក្នុងកុំព្យុេ័រ និង្ូលឡមងលព័ត៌មានអំពីការធានា។
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Identifier GUID-7C9F07CE-626E-44CA-BE3A-A1FB036413F9

Status In Translation

លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសនន Inspiron 14 3480

Identifier GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6

Status In Translation

ែិមាប្តនិងេម្ងន់
មរ៉ង 2. ែិមាប្តនិងេម្ងន់

បរិយ៉យ តនមួ

កម្ពស់៖

ដល្នកខាងមុខ 19.90 មម (0.78 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ 21 មម (0.83 អុីញ)

េេឹង 339 មម (13.35 អុីញ)

ជឡប្ៅ 241.90 មម (9.52 អុីញ)

េម្ងន់ 1.79 គក (3.95 ឡផ្ន)

្ំណា:ំ េម្ងន់ននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកអាប្ស័យឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ និងការដប្បប្បនលននការលលិត។

Identifier GUID-73880737-FC2A-4A71-AF07-6DD3E0D87D44

Status In Translation

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
មរ៉ង 3. ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 8

ងា ត់ 15 W

្ំនួនស្នូល 2

្ំនួនប្សិត 4/8

ឡល្បងន រហូតដល់ 4.1 GHz Boost

4
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បរិយ៉យ តនមួ

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ស្្ម ត 4 MB/6 MB/8 MB

ប្កាហវេិកជាប់ Intel UHD Graphics 620

Identifier GUID-F288DA11-5B30-4CD2-B40C-DFE443F967EE

Status In Translation

សំណុំឈីប
មរ៉ង 4. សំណុំឈីប

បរិយ៉យ តនមួ

សំណុំឈីប រានរួមបញចេូលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 8

េេឹងដខសេភា្ជ ប់ DRAM x64

Flash EPROM 16 MB

PCIe រាស រហូតដល់ PCIe Gen3

ឡប្បកង់រាសខាងឡប្ប មិនរាបំ្េ

Identifier GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398

Status In Translation

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
• Ubuntu

• Windows 10 Home (64-bit)

• Windows 10 Professional (64-bit)

Identifier GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417

Status In Translation

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ

បរិយ៉យ តនមួ

រន្ធ រន្ធ SoDIMM ្ំនួនពីរ

ប្បឡេេ DDR4

ឡល្បងន 2400 MHz
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បរិយ៉យ តនមួ

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

កប្មិត្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

េំហំអង្គ្ងចាំក្នុងមួយរន្ធ 4 GB, 8 GB, និង 16 GB

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ
• 4 GB DDR4 ឡៅ 2400 MHz

• 8 GB DDR4 ឡៅ 2400 MHz

• 12 GB DDR4 ឡៅ 2400 MHz

• 16 GB DDR4 ឡៅ 2400 MHz

Identifier GUID-29AB3B25-B4D9-4B9A-B1BF-821E8A6A7B8F

Status In Translation

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 6. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់

ខាងឡប្ប៖

បណា្ត ញ រន្ធ RJ-45 មួយ

USB
• រន្ធ USB 2.0 មួយ
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ្ំនួនពីរ

អូឌីយ៉ូ រន្ធកាសមួយ

ែីឡដអូ រន្ធ HDMI 1.4b មួយ

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស រន្ធកាត SD មួយ

រន្ធភា្ជ ប ់Docking មិនរាបំ្េ

រន្ធអាយប់េ័រថាមពល រន្ធឆ្្ន ងំស្កថាមពលមួយ

សន្តិសុខ រន្ធដខសេសុែតថាិភាពមួយ(រ៉ង្តុឡកាណដកង)

ខាងក្នុង៖

M.2
• រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់ Wi-Fi និងកាតខុមបូបួូធូស
• រន្ធ PCIe M.2 2242/2260/2280 មួយសប្មាប់ប្យយ solid-state ឬក ៏Intel 

Optane

្ំណា:ំ ឡដងម្បីយល់ដឹងបដនថាមពីលក្ខណៈខុសរា្ន ននកាត M.2 cards ្ូរឡមងលអតថាបេ្ំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន 
SLN301626។
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Identifier GUID-25120817-DDDF-4AED-BAF6-CD32F9074C86

Status In Translation

េំនាក់េំនង

អុីសឺណិត

មរ៉ង 7. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននអុីសឺណិត

បរិយ៉យ តនមួ

ឡលខម៉ូដឌល ឧបករណ៍បញ្្ជ អុីសឺណិត Realtek RTL8106 (រានភា្ជ ប់មកជាឡប្ស្ឡៅក្នុងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ)

អប្មឡល្ទរ 10/100 Mbps

ម៉ូឌុល Wireless

មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសម៉ូឌុល Wireless

បរិយ៉យ តនមួ

ឡលខម៉ូដឌល Qualcomm QCA9565 (DW 1707)
• Qualcomm QCA9377 (DW 

1810)

• Qualcomm QCA61x4A 
(DW1820)

• Intel 9462

• Intel 9560

អប្មឡល្ទរ រហូតដល់ 433 Mbps
• រហូតដល់ 433 Mbps

• រហូតដល់ 867 Mbps

• រហូតដល់ 433 Mbps

• រហូតដល់ 867 Mbps

ប្កុមឡ្វហវេកង់ប្តូែរានរាបំ្េ 2.4 GHz Dual band 2.4 GHz/5 GHz Dual band 2.4 GHz/5 GHz

សដាង់យរ Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

ការបដមួងកូដ • 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP

• TKIP

• 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP

• TKIP

• 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP

• TKIP

ប៊ួូធូស Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.1 Bluetooth 5
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Identifier GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6

Status In Translation

អូឌីយ៉ូ
មរ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននអូឌីយ៉ូ

បរិយ៉យ តនមួ

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204

ការបដមួងឡសដាឡរាអូ រានរាបំ្េ

អុីនធឺឡហវេសខាងក្នុង សមួង្លស់ល្អ HD Intel

អុីនធឺឡហវេសខាងឡប្ប រន្ធកាសមួយ

ឧបករណ៍បំពងសំឡងង ពីរ

អាេំួីឧបករណ៍បំពងសឡមួងខាងក្នុង រានរាបំ្េ (សឡមួង codec រានភា្ជ ប់ជាឡប្ស្)

ការប្គប់ប្គងសឡមួងខាងឡប្ប ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់សប្មាប់ប្គប់ប្គងឡមឡឌស

បឡញចេញឧបករណ៍បំពងសំឡងង៖

មធ្យម 2 W

កំពូល 2.5 W

បឡញចេញ Subwoofer មិនរាបំ្េ

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូនឌីជីថលមួយឡៅក្នុងឡប្គងងតឡមួងងកាឡមរ៉ា

Identifier GUID-05DB9429-1E46-40F5-B709-7C66B3324D4E

Status In Translation

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេំហំល្ទុក

ប្បឡេេេំហំល្ទុក ប្បឡេេអុីនធឺឡហវេស សមតថាភាព

ប្យយថាសរឹង 7 មម 2.5-អុីញ មួយ SATA AHCI 6 Gbps មានដល់ 500 GB

ប្យយ SSD M.2 2242/2260/2280 មួយ PCIe NVMe រហូតដល់ 32 Gbps រហូតដល់ 256 GB

Identifier GUID-EA5C2E9B-7F70-4EA4-9D8B-0E58C42257AD

Status In Translation

អង្គ្ងចា ំIntel Optane (ជាជឡប្មងស)
អង្គ្ងចាំ Intel Optane មានមុខង្ជាជំនួយបដនថាមឡលងសមតថាភាពេំហំល្ទុកប៉ុឡណាោ ះ។ ងមិនរានជំនួស ឬ ក៏បដនថាមអង្គ្ងចាឡំៅឡលងអង្គ្ងចា ំ(RAM) ដដលតឡមួងងឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡនាះឡេ។
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្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel Optane គឺរាំប្េឡៅឡលងកុំព្យូេ័រដដលបំឡពញនូែលក្ខខណ្ឌ ដូ្តឡៅឡនះ៖

• Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7
• កំដណ Windows 10 64-bit ឬ ខ្ពស់ជាងឡនះ (Anniversary Update)

• កំដណ្ុងឡប្កាយននប្យយឡែី Intel Rapid Storage Technology

មរ៉ង 11. អង្គ្ងចា ំIntel Optane

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ អ្នកបឡងនងនសមតថាភាពេំហំល្ទុក

អន្តរមុខ PCIe 3.0 x2

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ M.2 2280

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ 16 GB

សមតថាភាព 16 GB

Identifier GUID-5A030285-DC52-439D-9856-7809E3B2E340

Status In Translation

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ រន្ធកាត SD មួយ

រាបំ្េកាត
• ឌីជីថលសុែតថាិភាព (SD)

• ឌីជីថលសុែតថាិភាពសមតថាភាពខ្ពស់ (SDHC)

• លេ្ធភាពបដនថាម SD (SDXC)

Identifier GUID-A15BD78F-A4E0-4BCD-8B25-353A630A4965

Status In Translation

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 13. លក្ខខណៈបឡ្ចេកឡេសកា្ត រ្ុ្

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ
• កាដា រ្ុ្មានពនួឺឡេួងងខាងឡប្កាយ
• កា្ត រ្ុ្មិនមានពនួឺ

េប្មង់ QWERTY

្ំនួនប្រាប់្ុ្
• ប្បឡេសអាឡមរិក និង កាណាយ៖ 80 ប្រាប់្ុ្
• ្ប្កេពអង់ឡគួស៖ 81 ប្រាប់្ុ្
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បរិយ៉យ តនមួ

• ជប៉ុន៖ 84 ប្រាប់្ុ្

េំហំ X = 19.05 មម កប្មិតប្រាប់្ុ្

Y = 18.05 មម កប្មិតប្រាប់្ុ្

ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់ ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកា្ត រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្្ញ ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តូែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បី
បំឡពញមុខង្រេីពីរ។ ឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស សូម្ុ្ Shift និងប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។ ឡដងម្បីបំឡពញមុខង្រេីពីរ សូម្ុ្ Fn និង
ប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។

្ំណា:ំ អ្នកអា្កំណត់ឥរិយ៉បថបឋមននប្រាប់្ុ្មុខង្រ (F1–F12) ឡយយផួ្ស់ប្តូរ Function Key 
Behavior (ឥរិយ៉បថប្រាប់្ុ្មុខង្រ) ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡងងង BIOS ។

ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

Identifier GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEE6

Status In Translation

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 14. លក្ខណៈពិឡសសកាឡមរ៉ា

បរិយ៉យ តនមួ

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡេេ មុខង្រចាប់យកកប្មិត HD មួយ

េីមងំ កាឡមរ៉ា មុខ

ប្បឡេេចាប់សញ្្ញ បឡ្ចេកែិេ្យា សិនស័រ CMOS

គុណភាពបង្ហា ញ៖

រូបភាពនឹង 0.92 ឡមហាន េិកដសល (HD)

ែីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps (អតិបរមា)

មុំឡមងលមមអងនត់ប្េូង 78.6 ដឺឡប្ក

Identifier GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCC56

Status In Translation

បន្ទះប៉ះ
មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបន្ទះប៉ះ

បរិយ៉យ តនមួ

គុណភាពបង្ហា ញ៖

ឡលដាក 3215

បញ្ឈរ 1956
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បរិយ៉យ តនមួ

ែិមាប្ត៖

ឡលដាក 105 មម (4.13 អុីញ)

បញ្ឈរ 65 មម (2.56 អុីញ)

Identifier GUID-5475B065-BA52-41A7-B636-CFA7BBA70015

Status Translated

កាយែិការបន្ទះប៉ះ
សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីកាយែិការបន្ទះប៉ះសប្មាប ់Windows 10 សូមអានអតថាបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Microsoft 4027871 ឡៅ support.microsoft.com។

Identifier GUID-1AA2477F-E41B-482D-9CF7-E5D81BBD5A52

Status In Translation

អាយប់េ័រថាមពល
មរ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអាយប់េ័រថាមពល

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ 45 W 65 W

អង្គត់លចេិត (ឧបករណ៍ភា្ជ ប់) 4.5 មម 4.5 មម

កមួាងំែូលត៍ឡេួងង្ូល 100 VAC-240 VAC 100 VAC-240 VAC

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz

្រន្តឡេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.30 A 1.60 A/1.70 A

បឡញចេញ្រន្ត (បន្ត) 2.31 A 3.34 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡេួងង្ូល 19.50 GRMS 19.50 GRMS

កប្មិតសីតុណហា ភាព:

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

ការរក្សាេុក -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)
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Identifier GUID-620748D1-FDB8-4006-9088-C8866BFEEE47

Status In Translation

ថ្ម
មរ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេស ថ្ម

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ 3-cell “smart” lithium-ion (42 WHr)

កមួាងំជាែាូល៍ 11.40 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.2 គក (0.44 ឡផ្ន)

ែិមាប្ត៖

កម្ពស់ 5.90 មម (0.23 អុីញ)

េេឹង 175.37 មម (6.90 អុីញ)

ជឡប្ៅ 90.73 មម (3.57 អុីញ)

កប្មិតសីតុណហា ភាព:

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

ការរក្សាេុក -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

រយៈឡពលប្បតិបត្តិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមពលខួាងំជាក់ោក់។

រយៈឡពលស្កថ្ម (ប្បហាក់ប្បដហល) 4 ឡម៉ាង (ឡៅឡពលដដលកុំព្យូេ័របិេ)

្ំណា:ំ ប្គប់ប្គងឡពលឡែោបញចេូលថាមពល រយៈឡពល ឡពលចាប់ឡល្តងម ជាឡដងម ឡយយឡប្បងប្រាស់កម្ម ែិធីប្គប់ប្គងថាមពល Dell ។ 
សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមពាក់ព័ន្ធនិង Dell Power Manger ្ូរឡមងល Me and My Dell ឡលង
ឡគហេំព័រ https://www.dell.com/

អាយុកាល (ប្បដហល) ែដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

ថ្មប្រាប់សំដប៉ត CR-2032

រយៈឡពលប្បតិបត្តិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមពលខួាងំជាក់ោក់។

Identifier GUID-34D67002-DBE2-41A9-9C65-5A1D1A3A2BDB

Status In Translation

ឡអប្កង់
មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡអប្កង់

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ ផ្ដណល14-អុីញ HD ផ្ដណល14-អុីញ FHD

បឡ្ចេកែិេ្យាផ្ដណល Twisted Nematic (TN) In-Plane Switching (IPS)

កប្មិតពនួឺ (េូឡៅ) 220 nits 220 nits
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បរិយ៉យ តនមួ

ខា្ន ត (តំបន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 173.95 មម (6.85 អុីញ) 173.95 មម (6.85 អុីញ)

េេឹង 309.40 មម (12.18 អុីញ) 309.40 មម (12.18 អុីញ)

អងនត់ប្េូង 355.60 មម (14 អុីញ) 355.60 មម (14 អុីញ)

គុណភាពបង្ហា ញឡដងម 1366 x 768 1920 x 1080

ឡមហា្គ េិ្ដសល 1.05 2.07

េិ្ដសល ក្នុង មួយអុីញ (PPI) 111.94 157.35

សមាមាប្តភាពខុសរា្ន  (អប្ប) 300:1 600:1

រយៈឡពលឡ្ួងយតប (អតិ) 25 msec ឡងងង/ធួាក់ 35 msec ឡងងង/ធួាក់

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz 60 Hz

ការឡមងលពីមុំឡល្តក +/- 40 ដឺឡប្ក +/- 80 ដឺប្កា

ការឡមងលពីមុំបញ្ឈរ + 10/- 30 ដឺឡប្ក +/- 80 ដឺប្កា

កប្មិតេីកដសល 0.2265 មម 0.1614 មម

ការឡប្បងប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា) 3.0 W 3.7 W

ការប្បឆំ្ង្ំណាងំពនួឺ vs រូបរ៉ងេួឺរឡោង ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពនួឺ ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពនួឺ

ជឡប្មងសការប៉ះ ឡេ ឡេ

Identifier GUID-17B5BB86-4E67-4D23-9E5A-8ECC011AC299

Status In Translation

ែីឡដអូ
មរ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសែីឡដអូ

ប្កាហវេិកយ្់ពីរា្ន

ឧបករណ៍បញ្្ជ រាបំ្េការឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡេេអង្គ្ងចាំ

AMD Radeon 520 មិនរាបំ្េ 2 GB DDR5

មរ៉ង 20. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសែីឡដអូ

ប្កាហវេិកជាប់

ឧបករណ៍បញ្្ជ រាបំ្េការឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡណងរការ

Intel UHD Graphics 620 រន្ធ HDMI 1.4b មួយ អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 
8
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Identifier GUID-23C94538-8F5C-4C09-BD6A-62BC37C3F839

Status In Translation

កម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនដ (ជាជឡប្មងស)

មរ៉ង 21. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនដ

បរិយ៉យ តនមួ

បឡ្ចេកែិេ្យាចាប់សញ្្ញ សមតថាភាព

គុណភាពបង្ហា ញចាប់សញ្្ញ 500 dpi

តំបន់ចាប់សញ្្ញ 5.50 មម x 4.40 មម

េំហំេីកដសលចាប់សញ្្ញ 108 x 88 េិ្ដសល

Identifier GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83

Status In Translation

បរិស្ថា នកុំព្យូេ័រ
កប្មិតកខវេក់ឡៅឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ដដលរានកំណត់ឡយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 22. បរិស្ថា នកុំព្យូេ័រ

កំពុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

កប្មិតសីតុណហា ភាព 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°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) 140 G† 160 G‡

នីែាូ (អតិបរមា) 0 ម ដល់ 3,048 ម (0 ft ដល់ 10,000 ft) 0 ម ដល់ 10,668 ម (0 ft to 35,000 ft)

* រានងស់ដែងឡយយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យដដល្មួងបរិស្ថា នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្យយថាសរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានងស់ដែងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលកលលប្យយថាសរឹងសថាិឡៅេីមំងឡៅឡស្ងបម។
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Identifier GUID-C4E87170-5358-4360-B20F-C53DFDA0ED31

Status In Translation

ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់
្ំណា:ំ អកសេរឡលងកា្ត រ្ុ្អា្ខុសរា្ន ឡៅមមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធភាស្ននកា្ត រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ឡប្បងប្រាស់សប្មាប់លួូែកាត់មានលក្ខណៈដូ្រា្ន ននប្គប់ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធភាស្ទាងំអស់។

ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកា្ត រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្្ញ ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាងំឡនះអា្ប្តូែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បីបំឡពញមុខង្រេីពីរ។ និមិត្តសញ្្ញ ដដលបង្ហា ញឡៅដល្នកខាងឡប្កាមននប្រាប់្ុ្សំឡៅឡលងអកសេរដដលប្តូែរានងយឡៅឡពលប្រាប់្ុ្ប្តូែរាន្ុ្។ ប្បសិនឡបងអ្នក្ុ្ 
Shift និង ប្រាប់្ុ្ ឡនាះនិមិត្តសញ្្ញ ដដលបង្ហា ញឡៅដល្នកខាងឡលងននប្រាប់្ុ្នឹងប្តូែងយឡ្ញ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្បសិនឡបងអ្នក្ុ្ឡលខ 2, ឡលខ 2 ប្តូែរានងយបឡញចេញ ប្បសិនឡបងអ្នក្ុ្ Shift + 2, @ ប្តូែរានងយបឡញចេញ។

ប្រាប់្ុ្ F1-F12 ឡៅជួរខាងឡលងននកា្ត រ្ុ្ គឺជាប្រាប់្ុ្មុខង្រ សប្មាប់ប្គប់ប្គង ពហុឡមឡឌស ដូ្ដដលរានបង្ហា ញឡយយរូបតំណាងឡៅដល្នកខាងឡប្កាមននប្រាប់្ុ្។ ្ុ្ប្រាប់្ុ្មុខង្រឡដងម្បីអនុែត្តកិ្ចេការដូ្រានបង្ហា ញឡយយរូបតំណាងឡនាះ។ ឧទាហរណ៍៖ ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F1 ឡដងម្បីបិេសំឡលង (្ូរ
ឡមងលមរ៉ងខាងឡប្កាម)។

យ៉៉ងណាក៏ឡយយ ប្បសិនឡបងប្រាប់្ុ្កំណត់មុខង្រ F1-F12 គឺចារំា្់សប្មាប់ កម្ម ែិធីសូហវេដែរជាក់ោក់ណាមួយឡនាះ មុខង្រននពហុឡមឡឌសអា្ប្តូែរានឡយះបិេឡយយ្ុ្ Fn + Esc។ និយ៉យជារួម ការប្គប់ប្គងពហុឡមឡឌសអា្ឡធវេងរានមមរយៈការ្ុ្ Fn និង ប្រាប់្ុ្មុខង្រដដលរាន
កំណត់មក។ ឧទាហរណ៍៖ បិេសំឡងងឡយយ្ុ្ Fn + F1។

្ំណា:ំ អ្នកអា្កំណត់ឥរិយ៉បថបឋមននប្រាប់្ុ្មុខង្រ (F1–F12) ឡយយផួ្ស់ប្តូរ Function Key Behavior (ឥរិយ៉បថប្រាប់្ុ្មុខង្រ) ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡងងង BIOS ។

មរ៉ង 23. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្មុខង្រ ប្រាប់្ុ្ដដលកំណត់ជាថ្មី (សប្មាប់ប្គប់ប្គងពហុឡមឡឌស) ឥរិយ៉បថ

បិេអូឌីយ៉ូ

បនថាយកប្មិតសំឡងង

បឡងនងនកប្មិតសំឡងង

ចាក់បេ/ជំពូក ពីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បេ/ជំពូក បនា្ទ ប់

ប្តូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

ដសវេងរក

បិេឬឡបងកពនួឺកា្ត រ្ុ្ (ជាជឡប្មងស)

បនថាយកប្មិតពនួឺ

បឡងនងនកប្មិតពនួឺ

ប្រាប់្ុ្ Fn ក៏ឡប្បងជាមួយប្រាប់្ុ្ដដលរានកំណត់ឡលសេងឡេសតឡលងកា្ត រ្ុ្លងដដរ ក្នុងការឡបងកដំឡណងរការមុខង្រេីពីរដនេឡេសត។
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មរ៉ង 24. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្មុខង្រ ឥរិយ៉បថ

បិេ/ឡបងកឥតដខសេ

ផ្្អ កដំឡណងរការ/សប្មាក

ឡដក

បិេឬឡបងកឡស្ររំកិល Scroll Lock

បិេឡបងករងងពនួឺស្ថា នភាពថាមពល និងថ្ម/ពនួឺសកម្មភាពប្យយថាសរឹង

ឡស្នងរប្បព័ន្ធ

ឡបងកមុឺនុយម្ម ែិធី

បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

េំព័រឡងងងឡលង

េំព័រឡងងង្ុះឡប្កាម

Home

End
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Identifier GUID-79104453-0F4A-4408-A5D4-44ABDDD02CAE

Status Translated

ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអា្េេូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស ់ប្កុមហ៊ុន Dell ឡយយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាងំឡនះ៖

មរ៉ង 25. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន េីមងំធនធាន

ព័ត៌មានអំពីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell

គនួឹះ

ទាក់េងរកជំនួយ ឡៅក្នុងការដសវេងរករបស់ Windows, ងយ Contact Support ឡហងយ្ុ្បញចេូល។

ជំនួយឡលងបណា្ត ញសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ព័ត៌មានអំពីការឡយះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំពីការដំឡងងង ការបញ្្ជ ក់អំពីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡ្ចេកឡេស ប្យយែឺ 
ការអាប់ឡដតសូហវេដែរជាឡដងម។

www.dell.com/support

អតថាបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡលសេងៗពីកុំព្យូេ័រ។ 1 ្ូលឡមងលឡគហេំព័រ www.dell.com/support។
2 ងយបញចេូលអវេីដដល្ង់រកឬពាក្យគនួឹះឡៅក្នុងប្បអប់ Search (ដសវេងរក) ។
3 ្ុ្ Search (ដសវេងរក) ឡដងម្បីបង្ហា ញអតថាបេដដលទាក់េង។

ដសវេងយល់ និងដឹងព័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាមអំពីលលិតលលរបស់អ្នក៖

• លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននលលិតលល
• ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
• ការតឡមួងង និងឡប្បងប្រាស់លលិតលលរបស់អ្នក
• ការបប្មុងេុកេិន្នន័យ
• ការឡយះប្ស្យបញ្ហា  និងការែិភាគ
• ការស្្ត រពីឡរ៉ង្ប្ក និងប្បព័ន្ធ
• ព័ត៌មាន BIOS

សូម្ូលឡមងល ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុ ំ(Me and My Dell) មមរយៈឡគហេំព័រ www.dell.com/
support/manuals។
ឡដងម្បីដសវេងរក Me and My Dell ដដលទាក់េងនឹងលលិតលលរបស់អ្នក សូមកំណត់អត្តសញ្្ញ ណលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈែិធីមួយ
ក្នុង្ំឡណាមែិធីខាងឡប្កាម៖

• ឡប្ជងសឡរីស Detect Product (កំណត់លលិតលល)។
• រកេីមងំលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈមុឺនុយដដលធួាក់្ុះឡប្កាម View Products (ឡមងលលលិតលល)។
• ងយបញចេូល Service Tag number (ឡលខសួ្កឡសងកម្ម) or Product ID (ឡលខសមា្គ ល់

លលិតលល) ឡៅក្នុងប្បអប់ដសវេងរក។.

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក់ ការរាំប្េដល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសងកម្មរបស់អតិថិជន សូម្ូលឡមងល www.dell.com/contactdell។
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្ំណា:ំ ភាពដដលអា្រករានមានការដប្បប្បនលមមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយឡសងកម្មខួះពុំមានឡៅក្នុងប្បឡេសរបស់អ្នកឡេ ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានឡសងអុីនធឺឡណតឡេ អ្នកអា្ដសវេងរក សូមដសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង ែិកនយបប្តជាែេំនិញ ប័ណោ ឡែ្ខចេប់ ែិកនយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុកលលិតលល Dell ។
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