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ដំឡងងងកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក Inspiron 14 3481

្ំណា ំរូបភារឡៅក្នុងឯកស្រឡនះអា្នឹងមានភារខុសរា្ន រីកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកអាប្ស័យឡៅឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលឡោកអ្នករានបញ្្ជ េិញ។

1. ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថាមរលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមរល។

្ំណា ំឡដងម្បីរក្សាថាមរលថ្ម ប្តូែយក់ថ្មក្នុងមាូដសនសេំថាមរល។ ភា្ជ ប់អាយប់េ័រថាមរល និង្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីឡបងកកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។

2. បញចេប់ការដំឡងងងប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ។
សប្មាប ់Ubuntu ៖

ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ សប្មាប់រ័ត៌មានអំរីការដំឡងងង និងការកំណត ់Ubuntu សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 មមរយៈ www.dell.com/support។

សប្មាប់ Windows ៖

ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡរលកំរុងតឡមួងង Dell ដណនាំថា អ្នក៖

• ភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញឡដងម្បីអាប់ឡដតែីនដូ

្ំណា ំឡបងអ្នកកំរុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតដខសេដដលមានសុែតបិភារ សូមងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតដខសេឡៅឡរលឡស្នងសុំ។

• ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធជាឡណត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងតងតរណនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាឡណត សូមបឡងតងតរណនីឡប្បបណាដា ញ។
• ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូមបញចេូលរ័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អ្នក។

3. ដសវេងរក និងឡប្បងកម្ម ែិធី Dell រីមុជានុយចាប់ឡលដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell

ធនធាន បរិយ៉យ

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

េីមងំកណាតា លសប្មាប់កម្ម ែិធី Dell សំខាន់ៗ អតបបេជំនួយ និង រ័ត៌មានសំខាន់ឡលសេងៗឡេសតសតាីរីកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។ ងក៏លតាល់ដំណឹងដល់អ្នករីស្ប នភារននការធានា ឡប្រងងបនួាស់ដដលប្តូែរានដណនា ំនិង សូឡហវេដែរដដលអា្ឡធវេងការអា
ប់ឡដតរាន ។

SupportAssist

រិនិត្យឡមងលយ៉ា ងសកម្មនូែសុខភារហាដដែរ និងសូហវេដែរននកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។ ឧបករណ៍ SupportAssist OS Recovery ឡយះប្ស្យបញ្ហា នមួយប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូមឡមងលឯកស្រ 
SupportAssist មមរយៈ www.dell.com/support។

្ំណា ំឡៅក្នុង SupportAssist ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំណត់ននការធានាឡដងម្បីបនតាសុរលភារថ្មី ឬដំឡងងងកប្មិតធានារបស់អ្នក។

ការអាប់ដដត Dell

អាប់ឡដតកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយែឺឧបករណ៍សំខាន់ៗឡៅឡរលអា្ទាញយករាន។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីការឡប្បងប្រាស់ការអាប់ឡដត Dell សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន 
SLN305843 មមរយៈ www.dell.com/support។

1

4 ដំឡងងងកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក Inspiron 14 3481

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/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

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មែិធីសូហវេដែរដូ្នសូហវេដែរដដលប្តូែរាននែ បាុដនតាមិនរានដំឡងងងនមុនឡៅឡលងកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមរីការឡប្បងប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនឌីជីថល Dell សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន 153764 
មមរយៈ www.dell.com/support។

4. បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញសប្មាប់ Windows ។

្ំណា ំសូមដណនាឲំ្យបឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំរ្យូេ័រ។

សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូមឡមងល បឡងតងតប្យយ USB ស្ដា រឡងងង ែិញសប្មាប់ Windows ។
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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

បឡងតងតប្យយស្តា រឡងងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអា្ឡកងតឡងងងនមួយ Windows។ ទាមទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េឡេរដដលមានសមតបភារល្ទុកអប្បបរមា 16 GB ឡដងម្បីបឡងតងតប្យយស្តា រឡងងងែិញ។

្ំណា ំដំឡណងរការឡនះអា្ឡប្បងប្រាស់ឡរលរហូតដល់មួយឡមាា ងឡដងម្បីបញចេប់។

្ំណា ំជំហានខាងឡប្កាមឡនះអា្ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡៅឡលងកំដណរបស់ Windows ដដលរានដំឡងងង។ សូមឡមងល តំបន់បណាតា ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការដណនាំ្ ុងឡប្កាយបំលុត។

1. ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB ឡៅកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។

2. ឡៅក្នុងការដសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (សា្តា រងឡាងងែាញិ)។
3. ឡៅក្នុងលេ្ធលលដសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បឡងតងតប្យយស្តា រឡងងង ែិញ)។

ផ្្ទ ំង User Account Control (ការប្រប់ប្រងរណនីអ្នកឡប្បង) នឹងប្តូែរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាេ/ចាស៎ ឡដងម្បីបនតា។

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

ស្រមួយនឹងឡល្ឡងងង ឡយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិន្នន័យទាំងអស់ឡៅក្នុងប្យយហាវេា ស ់USB នឹងប្តូែលុបឡចាល។
7. ្ុ្ បឡងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប។់

សំរ៉ប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីការតឡមួងង Window ឡយយឡប្បងប្យយស្តា រមម USB សូមឡមងលដល្នក ឡយះប្ស្យបញ្ហា  នន ឡសសែឡណដណនាំអំរីឡសងកម្ម លលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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ស្តា ំ

1. រន្ធកាត SD

អានរី និងសរឡសរ្ូលកាត SD។
2. រន្ធ USB 2.0

ភា្ជ ប់ឡប្រងងកុំរ្យុេ័រដូ្នឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប និងមាា សុីនឡរាះរុម្ព។ លតាល់ឡល្បងនឡល្ទរេិន្នន័យរហូតដល់ 480 Mbps។
3. រន្ធដខសេសនតាិសុខ (រ៉ងដុំប្ជុង)

ភា្ជ ប់ដខសេសុែតបិភារឡដងម្បីេប់ស្ត ត់សកម្មភាររំកិលកុំរ្យុេ័ររបស់អ្នកឡយយរា្ម នការអនុញ្ញា ត។

ខាងឡ្វេង

1. រន្ធអាយប់េ័រថាមរល

ភា្ជ ប់អាយប់េ័រថាមរលឡដងម្បីលដាល់ថាមរលដល់កុំរ្យូេ័រ។
2. រនួជាស្ប នភារថាមរល និងថ្ម/រនួជាសកម្មភារប្យយថាសរឹង

បង្ហា ញរីស្ប នភារននការស្កថ្ម ឬសកម្មភារប្យយថាសរឹង។

្ំណា ំ្ុ្ Fn+H ឡដងម្បីបិេឡបងករនួជារងងរនួជាថាមរល និងរនួជាស្ប នភារថ្ម និងរនួជាសកម្មភារប្យយថាសរឹង។

រនួជាឡ្ួងងបញ្្ជ ក់សកម្មភារថាសរឹង

ឡបងកឡៅឡរលកុំរ្យុេ័រអានរី ឬសរឡសរ្ូលប្យយថាសរឹង។

រនួជាបញ្្ជ ក់ស្ប នភារថាមរល និងថ្ម

បង្ហា ញស្ប នភារស្កថាមរល និងថ្ម។

រណ៌សប្កាស់ — អាយប់េ័រថាមរលប្តូែរានភា្ជ ប ់ឡហងយថ្មស្ករានឡលងសរី 5%។

រណ៌ឡលងងេុំ — រ្យូេ័រកំរុងដំឡណងរការនមួយថ្ម ឡហងយថ្មមានតិ្នង 5% ។

បិេ

• អាយប់េ័រថាមរលប្តូែរានតភា្ជ ប់ ឡហងយរានស្កថ្មឡរញ។
• កុំរ្យុេ័រកំរុងដំឡណងរការនមួយថ្ម ឡហងយថ្មស្ករានឡលងសរី 5% ។
• កុំរ្យុេ័រសបិតឡៅក្នុងស្ប នភារឡដក សំងំ ឬរានបិេ។

3. រន្ធ HDMI

ភា្ជ ប់ឡៅេូរេសសេន៍ ឬឧបករណ ៍HDMI ណាមួយឡលសេងឡេសត។ លតាល់ការបឡញចេញនែីឡដអ ូនិងអូឌីយាូ។
4. រន្ធបណាដា ញ

ភា្ជ ប់ដខសេអុីសជារណិត (RJ45) រីឡរ៉ា តេ័រ ឬមាូដឹមប្ប៊តដប៊ន សប្មាប់្ូលដំឡណងរបណាតា ញ ឬអុីនធជាណិត។
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5. រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1 (2)

ភា្ជ ប់ឡប្រងងកុំរ្យុេ័រដូ្នឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប និងមាា សុីនឡរាះរុម្ព។ លតាល់ជូនឡល្បងនបញចេូនេិន្នន័យរហូតដល់ 5 Gbps ។
6. រន្ធកាស

ភា្ជ ប់កាសឡលងកលល ឬកាសប្តឡ្សក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) ។

រាត

1. បន្ទះបាះ

ផួ្ស់េីប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងបន្ទះបាះឡដងម្បីផួ្ស់េីអង្គ្ង្អុលរបស់កូនកណដាុ រ។ បាះឡដងម្បី្ុ្ឡ្វេង និងបាះឡយយឡប្បងប្មាមនដរីរឡដងម្បី្ុ្ស្តា ំ។
2. ្ុ្តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។
3. តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ។
4. ប៊ូតុងថាមរលដដលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដអុបេិ្

្ុ្ឡបងកកុំរ្យុេ័រ ឡបងងបិេ ក្នុងស្ប នភារឡដក ឬក្នុងស្ប នភារសំងំ។

ឡៅឡរលកុំរ្យូេ័រប្តូែរានឡបងក ្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីយក់ឲ្យកុំរ្យូេ័រ្ូលក្នុងសភារឡដក ្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឲ្យនប់រយៈឡរល 4 ែិនាេីឡដងម្បីបិេកុំរ្យូេ័រទាងំបង្ខំ។

ឡបងសិននប៊ូតុងថាមរលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ យក់ប្មាមនដរបស់អ្នកឡលងប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បី្ូលប្បរ័ន្ធ។

្ំណា ំអ្នកអា្បដាូរឥរិយ៉បថប៊ូតុងថាមរលមមបំណងឡៅក្នុង Windows ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូម្ូលឡមងល Me and My Dell (ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ) មមរយៈ www.dell.com/support/

manuals។
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ឡអប្កង់

1. កាឡមរ៉ា

អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកជដជកកំស្នតានែីឡដអូ ចាប់យករូបភារ និងថតែីឡដអូ។
2. រនួជាស្ប នភារកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡរលកាឡមរ៉ា កំរុងដតឡប្បង។
3. មីប្កូហវេូន

លតាល់េិន្នន័យបញចេូលសំឡងងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយាូ ឡៅនសំឡងង នឡដងម។

ខាងឡប្កាម

1. ឧបករណ៍បំរងសំឡងងខាងឡ្វេង

លតាល់ការបឡញចេញសំឡងង។
2. ឧបករណ៍បំរងសំឡងងខាងស្តា ំ

លតាល់ការបឡញចេញសំឡងង។
3. សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម

េិដ្ឋភារនន Inspiron 14 3481 9



សួ្កឡសងកម្មរជានឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខរិឡសសដដលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្រងងហាដដែរក្នុងកុំរ្យុេ័រ និង្ូលឡមងលរ័ត៌មានអំរីការធានា។
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ែិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ង 2. ែិមាប្ត និងេម្ងន់

បរិយ៉យ តនមួ

កម្ពស់៖

មុខ 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 (អតិបរមា) 1.79 រ.ក (3.95 ឡផ្ន)

្ំណា ំេម្ងន់ននកុំរ្យូេ័របស់អ្នកដប្បប្បនលឡៅមមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡៅឡរលបញ្្ជ េិញ និងភារដប្បប្បនលឡៅឡរលលលិត។

អង្គដំឡណងរការ
មរ៉ង 3. អង្គដំឡណងរការ

បរិយ៉យ តនមួ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 8 Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7 • អង្គដំឡណងរការ Intel Pentium ឡស៊រ ី4000
• អង្គដំឡណងរការ Intel Celeron ឡស៊រី 3000

ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់

្ំនួនស្នូល 2/4 2/4 2

្ំនួនឡប្សតេត 4/8 4/8 4

ឡល្បងន រហូតដល់ 4.6 GHz ប៊ូស រហូតដល់ 4.6 GHz ប៊ូស រហូតដល់ 2.2 GHz

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 4 MB/6 MB/8 MB 4 MB/6 MB/8 MB 2 MB/4 MB

ប្កាហវេិកនប់ Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 610

សំណុំឈីប
មរ៉ង 4. សំណុំឈីប

បរិយ៉យ តនមួ

សំណុំឈីប រានរួមបញចេូលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ

អង្គដំឡណងរការ • Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 8
• Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7

4
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បរិយ៉យ តនមួ

• អង្គដំឡណងរការ Intel Pentium ឡស៊រី 4000
• អង្គដំឡណងរការ Intel Celeron ឡស៊រី 3000

េេឹងដខសេភា្ជ ប់ DRAM x64

Flash EPROM 16 MB

PCIe រាស រហូតដល់ PCIe ជំនាន់េី 3

ឡប្បកង់រាសខាងឡប្ប មិនរាបំ្េ

ប្បរ័ន្ធដំឡណងរការ
• Ubuntu
• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអង្គ្ងចាំ

បរិយ៉យ តនមួ

រន្ធ រហូតដល់ SoDIMM រីរ
្ំណា ំ្ំនួនរន្ធអង្គ្ងចាអំា្មានអាប្ស័យមមតំបន់ និងការបញ្្ជ េិញដដលរានកំណត់។

ប្បឡ្េ DDR4

ឡល្បងន 2133 MHz

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

កប្មិត្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

េំហំអង្គ្ងចាំក្នុងមួយរន្ធ 4 GB, 8 GB និង 16 GB

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ • 4 GB DDR4 ឡៅ 2133 MHz
• 8 GB DDR4 ឡៅ 2133 MHz
• 12 GB DDR4 ឡៅ 2133 MHz
• 16 GB DDR4 ឡៅ 2133 MHz

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 6. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ប

បរិយ៉យ តនមួ

ខាងឡប្ប៖

បណាតា ញ រន្ធ RJ-45 មួយ

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

អូឌីយាូ រន្ធកាសមួយ

ែីឡដអូ រន្ធ HDMI 1.4b ្ំនួនមួយ
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បរិយ៉យ តនមួ

កម្ម ែិធីអានកាតឡមឡឌស រន្ធ SD-card មួយ

រន្ធដកឃីង មិនរាបំ្េ

រន្ធអាយប់េ័រថាមរល រន្ធអាយប់េ័រថាមរលមួយ

សនតាិសុខ រន្ធដខសេសនតាិសុខមួយ (រ៉ងរីរ៉ា មីត)

មរ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់

បរិយ៉យ តនមួ

ខាងក្នុង៖

M.2 • រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់កាត Wi-Fi និងប៊ួូធូស រួមបញចេូលរា្ន
• រន្ធ PCIe M.2 2242/2260/2280 សប្មាប់ប្យយស្ប នភាររឹង ឬ Intel Optane

្ំណា ំឡដងម្បីដសវេងយល់បដនបមអំរីលក្ខណៈរិឡសសននប្បឡ្េកាតប្បឡ្េ M.2 សូមឡមងលអតបបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹង 
SLN301626 ។

េំនាក់េំនង

អុីសជាណិត
មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសអុីសជាណិត

បរិយ៉យ តនមួ

ឡលខមាូដដល ឧបករណ៍បញ្្ជ  Realtek RTL8106 (រានយក់បញចេូលឡៅក្នុងផ្្ទ ំងប្បរ័ន្ធ)

អប្មបញ្ជូន 10/100 Mbps

មាូឌុលឥតដខសេ
មរ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុលឥតដខសេ

បរិយ៉យ តនមួ

ឡលខមាូដដល Qualcomm QCA9565 (DW 1707) • Qualcomm QCA9377 (DW 1810)
• Qualcomm QCA61x4A (DW1820)

អប្មបញ្ជូន រហូតដល់ 433 Mbps • រហូតដល់ 433 Mbps
• រហូតដល់ 867 Mbps

បង់ឡប្បកង់ដដលរានរាំប្េ 2.4 GHz Dual band 2.4 GHz/5 GHz

សតាង់យរឥតដខសេ Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

ការអុិនប្រីប • 64-bit/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

• 64-bit/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

ប៊ួូធូស ប៊ួូធូស 4.0 ប៊ួូធូស 4.1
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អូឌីយាូ
មរ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអូឌីយាូ

បរិយ៉យ តនមួ

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3246

ការបដមួងឡសដាឡរាអូ រានរាបំ្េ

អុីនធជាឡហវេសខាងក្នុង អូឌីយាូរុណភារខ្ពស់ Intel

អុីនធជាឡហវេសខាងឡប្ប រន្ធកាសមួយ

ឧបករណ៍បំរងសំឡងង រីរ

អំ្ួីឧរាល័រខាងក្នុង រានរាបំ្េ (កូដិ្អូឌីយាូប្តូែរានបញចេូល)

ឧបករណ៍បញ្្ជ សំឡងងខាងឡប្ប ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់សប្មាប់ប្រប់ប្រងឡមឡឌស

ឧរាល័របឡញចេញសឡមួង៖

នមធ្យម 2 ងា ត់

ខ្ពស់ 2.5 ងា ត់

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ មិនរាបំ្េ

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូនឌីជីថលមួយឡៅក្នុងឡប្រងងតឡមួងងកាឡមរ៉ា

ការរក្សាេុក
កុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកមានភា្ជ ប់នមួយរ្នាសម្ព័ន្ធណាមួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ប្យយថាសរឹង 2.5 អុីញមួយ និងប្យយស្ប នភាររឹង M.2 2242/2260/2280 មួយ
• ប្យយយថាសរឹង 2.5 អុីញមួយនិងអង្គ្ងចា ំM.2 2280 Intel Optane មួយ

មរ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេំហំល្ទុក

ប្បឡ្េអង្គល្ទុក ប្បឡ្េអុីនធជាឡហវេស សមតបភារ

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

ប្យយស្ប នភាររឹង M.2 2242/2260/2280 មួយ PCIe NVMe រហូតដល់ 32 Gbps រហូតដល់ 256 GB

អង្គ្ងចា ំIntel Optane (នជឡប្មងស)
អង្គ្ងចាំ Intel Optane មានមុខង្នជំនួយបដនបមឡលងសមតបភារេំហំល្ទុកបាុឡណាោ ះ។ ងមិនរានជំនួស ឬ ក៏បដនបមអង្គ្ងចាឡំៅឡលងអង្គ្ងចា ំ(RAM) ដដលតឡមួងងឡលងកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកឡនាះឡេ។

្ំណា ំអង្គ្ងចាំ Intel Optane រជារាបំ្េឡៅឡលងកុំរ្យូេ័រដដលបំឡរញនូែលក្ខខណ្ឌ ដូ្តឡៅឡនះ៖

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

• កំដណ្ុងឡប្កាយននប្យយឡែី Intel Rapid Storage Technology

មរ៉ង 12. អង្គ្ងចា ំIntel Optane

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡ្េ ឧបករណ៍បឡងតងនឡល្បងនអង្គល្ទុក

អនតារមុខ PCIe 3.0 x2
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បរិយ៉យ តនមួ

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ M.2 2280

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ 16 GB

សមតបភារ 16 GB

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡ្េ រន្ធ SD-card មួយ

រាបំ្េកាត • ឌីជីថលសុែតបិភារ (SD)
• ឌីជីថលសុែតបិភារសមតបភារខ្ពស់ (SDHC)
• សមតបភារកាត SD បដនបម (SDXC)

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកាតា រ្ុ្

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡ្េ • កាដា រ្ុ្មានរនួជាឡ្ួងងខាងឡប្កាយ
• កាតា រ្ុ្រា្ម នរនួជាឡប្កាយ

េប្មង់ QWERTY

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

េំហំ ្មា្ង យរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត X = 19.05 មម

្មា្ង យរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត Y = 18.05 មម

ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់ ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកាតា រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្ញា ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តូែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បី
បំឡរញមុខង្រេីរីរ។ ឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស សូម្ុ្ Shift និងប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។ ឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ សូម្ុ្ Fn និង
ប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។

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

ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកាឡមរ៉ា

បរិយ៉យ តនមួ

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡ្េ HD ចាប់រូបភារឡថរមួយ

េីមងំ កាឡមរ៉ា មុខ

ប្បឡ្េអង្គញាណ បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាណ CMOS
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បរិយ៉យ តនមួ

រុណភារបង្ហា ញ៖

រូបភារហ្នឹង 0.92 ឡមហាត ្ិ្ដសល (HD)

ែីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអងតត់ប្េូង 78.6 ដជាឡប្ក

បន្ទះបាះ
មរ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបន្ទះបាះ

បរិយ៉យ តនមួ

រុណភារបង្ហា ញ៖

ឡលដាក 3215

បញ្ឈរ 1956

ែិមាប្ត៖

ឡលដាក 105 ម.ម (4.13 អុីញ)

បញ្ឈរ 65 មម (2.56 អុីញ)

កាយែិការបន្ទះបាះ
សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីកាយែិការបន្ទះបាះសប្មាប់ Windows 10 សូមឡមងលអតបបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Microsoft 4027871 មមរយៈ support.microsoft.com ។

អាយប់េ័រថាមរល
មរ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអាយប់េ័រថាមរល

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡ្េ 45 W 65 W

អង្គត់លចេិត (ឧបករណ៍ភា្ជ ប់) 4.5 ម.ម 4.5 ម.ម

កមួាងំែូលត៍ឡ្ួងង្ូល 100 VAC-240 VAC 100 VAC-240 VAC

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

្រនតាឡ្ួងង្ូល (អតិបរមា) 1.30 A 1.60 A/ 1.70 A

បឡញចេញ្រនតា (បនតា) 2.31 A 3.34 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡ្ួងង្ូល 19.50 VDC 19.50 VDC

កប្មិតសីតុណហា ភារ:

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

ការរក្សាេុក -40°C ដល់ 70°C (-40°F ដល់ 158°F) -40°C ដល់ 70°C (-40°F ដល់ 158°F)
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ថ្ម
មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកថ្ម

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡ្េ លី្ូមអុីយាុង "ស្្ម ត" មាន 3 ប្រាប់ (42 WHr)

កមួាងំនែាូល៍ 11.40 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.2 រ.ក (0.44 ឡផ្ន)

ែិមាប្ត៖

កម្ពស់ 5.90 ម.ម (0.23 អុីញ)

េេឹង 175.37 មម (6.90 អុីញ)

ជឡប្ៅ 90.73 មម (3.57 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)

រយៈឡរលប្បតិបតតាិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរលខួាងំនក់ោក់។

រយៈឡរលស្ក (ប្បហាក់ប្បដហល) 4 ឡមាា ង (ឡៅឡរលកុំរ្យូេ័របិេ)
្ំណា ំប្រប់ប្រងឡរលឡែោស្កថ្ម រយៈឡរល ចាប់ឡលតាងម និងឡរលបញចេប់ និងឡប្បងប្រាស់កម្ម ែិធី Dell Power Manger 
(អ្នកប្រប់ប្រងថាមរល Dell) ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីកម្ម ែិធី Dell Power Manger សូមឡមងល Me 
and My Dell (ខ្ញុំ និងកុំរ្យូេ័រ Dell របស់ខ្ញុំ) មមរយៈ https://www.dell.com/

អាយុកាល (ប្បដហល) ែដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

ថ្មប្រាប់សំដបាត CR-2032

រយៈឡរលប្បតិបតតាិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរលខួាងំនក់ោក់។

ឡអប្កង់
មរ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡអប្កង់

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡ្េ ផ្ដណល14-អុីញ HD ផ្ដណល14-អុីញ FHD

បឡ្ចេកែិេ្យាផ្ដណល ឡណមាា េិកធវេីស (TN) ការបតាូរ In-Plane (IPS)

កប្មិតរនួជា (េូឡៅ) 220 nits 220 nits

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)

អងតត់ប្េូង 355.60 មម (14 អុីញ) 355.60 មម (14 អុីញ)

រុណភារបង្ហា ញឡដងម 1366 x 768 1920 x 1080

ឡមហា្គ ្ិ្ដសល 1.05 2.07

្ិ្ដសល ក្នុង មួយអុីញ (PPI) 111.94 157.35
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បរិយ៉យ តនមួ

សមាមាប្តភារខុសរា្ន  (អប្ប) 300:1 600:1

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

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz 60 Hz

ការឡមងលរីមុំឡលតាក +/- 40 ដជាឡប្ក +/- 80 ដជាឡប្ក

ការឡមងលរីមុំបញ្ឈរ + 10/- 30 ដជាឡប្ក +/- 80 ដជាឡប្ក

កប្មិត្ីកដសល 0.2265 មម 0.1614 មម

ការឡប្បងប្រាស់ថាមរល (អតិបរមា) 3.0 W 3.7 W

ការប្បឆំំង្ំណាងំរនួជា vs រូបរ៉ង្ួជារឡោង ប្បឆំងំ្ំណាងំរនួជា ប្បឆំងំ្ំណាងំរនួជា

ជឡប្មងសការបាះ ឡេ ឡេ

ែីឡដអូ
មរ៉ង 20. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកែីឡដអូ

ប្កាហវេិកយ្់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡ្េអង្គ្ងចាំ

AMD Radeon 520 មិនរាបំ្េ 2 GB DDR5

AMD Radeon 535 មិនរាបំ្េ 4 GB DDR5

មរ៉ង 21. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកែីឡដអូ

ប្កាហវេិកនប់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡណងរការ

• Intel HD Graphics 620
• Intel UHD Graphics 620
• Intel HD Graphics 610

រន្ធ HDMI 1.4b ្ំនួនមួយ អង្គ្ងចាំប្បរ័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក • Intel Core i3/i5/i7 
ជំនាន់េី 8

• Intel Core i3/i5/i7 
ជំនាន់េី 7

• អង្គដំឡណងរការ Intel 
Pentium ឡស៊ រី 4000

• អង្គដំឡណងរការ Intel 
Celeron ឡស៊ រី 3000

កម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនដ (នជឡប្មងស)
មរ៉ង 22. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ

បរិយ៉យ តនមួ

បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាណ សមតបភារ

កប្មិតរុណភារអង្គញាណ 500 dpi

តំបន់អង្គញាណ 5.50 មម x 4.40 មម

េំហំ្ីកដសលអង្គញាណ 108 x 88 ្ិ្ដសល

18 លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសនន Inspiron 14 3481



បរិយ៉កាសកុំរ្យូេ័រ
កប្មិតកខវេក់ឡៅឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ដដលរានកំណត់ឡយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 23. បរិយ៉កាសកុំរ្យូេ័រ

បរិយ៉យ កំរុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

កប្មិតសីតុណហា ភារ 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 ឡៅ 3048 ម (0 ហវេីតឡៅ 10,000 ហវេីត) 0 ម 10,668 ហវេីត (0 ហវេីតឡៅ 35,000 ហវេីត)

* រានងស់ដែងឡយយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យដដល្មួងបរិស្ប នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលប្យយថាសរឹងកំរុងឡប្បង។
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ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

្ំណា ំអកសេរឡលងកាតា រ្ុ្អា្ខុសរា្ន ឡៅមមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធភាស្ននកាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ឡប្បងប្រាស់សប្មាប់លួូែកាត់មានលក្ខណៈដូ្រា្ន ននប្រប់ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធភាស្ទាំងអស់។

ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកាតា រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្ញា ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាងំឡនះអា្ប្តូែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ។ និមិតតាសញ្ញា ដដលបង្ហា ញឡៅដល្នកខាងឡប្កាមននប្រាប់្ុ្សំឡៅឡលងអកសេរដដលប្តូែរានងយឡៅឡរលប្រាប់្ុ្ប្តូែរាន្ុ្។ ប្បសិនឡបងអ្នក្ុ្ 
Shift និង ប្រាប់្ុ្ ឡនាះនិមិតតាសញ្ញា ដដលបង្ហា ញឡៅដល្នកខាងឡលងននប្រាប់្ុ្នឹងប្តូែងយឡ្ញ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្បសិនឡបងអ្នក្ុ្ឡលខ 2, លឡាខ 2 ប្តូែរានងយបឡញចេញ ប្បសិនឡបងអ្នក្ុ្ Shift + 2, @ ប្តូែរានងយបឡញចេញ។

ប្រាប់្ុ្ F1-F12 ឡៅជួរខាងឡលងននកាតា រ្ុ្ រជានប្រាប់្ុ្មុខង្រ សប្មាប់ប្រប់ប្រង រហុឡមឡឌស ដូ្ដដលរានបង្ហា ញឡយយរូបតំណាងឡៅដល្នកខាងឡប្កាមននប្រាប់្ុ្។ ្ុ្ប្រាប់្ុ្មុខង្រឡដងម្បីអនុែតតាកិ្ចេការដូ្រានបង្ហា ញឡយយរូបតំណាងឡនាះ។ ឧទាហរណ៍៖ ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F1 ឡដងម្បីបិេសំឡលង (្ូរ
ឡមងលមរ៉ងខាងឡប្កាម)។

យ៉ា ងណាក៏ឡយយ ប្បសិនឡបងប្រាប់្ុ្កំណត់មុខង្រ F1-F12 រជាចារំា្់សប្មាប់ កម្ម ែិធីសូហវេដែរនក់ោក់ណាមួយឡនាះ មុខង្រននរហុឡមឡឌសអា្ប្តូែរានឡយះបិេឡយយ្ុ្ Fn + Esc។ និយ៉យនរួម ការប្រប់ប្រងរហុឡមឡឌសអា្ឡធវេងរានមមរយៈការ្ុ្ Fn និង ប្រាប់្ុ្មុខង្រដដលរាន
កំណត់មក។ ឧទាហរណ៍៖ បិេសំឡងងឡយយ្ុ្ Fn + F1។

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

មរ៉ង 24. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្មុខង្រ ប្រាប់្ុ្ដដលកំណត់នថ្មី (សប្មាប់ប្រប់ប្រងរហុឡមឡឌស) ឥរិយ៉បថ

បិេអូឌីយាូ

បនបយកប្មិតសំឡងង

បឡងតងនកប្មិតសំឡងង

ចាក់បេ/ជំរូក រីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បេ/ជំរូក បនា្ទ ប់

បតាូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

ដសវេងរក

បិេឬឡបងករនួជាកាតា រ្ុ្ (នជឡប្មងស)

បនបយកប្មិតរនួជា

បឡងតងនកប្មិតរនួជា

ប្រាប់្ុ្ Fn ក៏ឡប្បងនមួយប្រាប់្ុ្ដដលរានកំណត់ឡលសេងឡេសតឡលងកាតា រ្ុ្លងដដរ ក្នុងការឡបងកដំឡណងរការមុខង្រេីរីរដនេឡេសត។

មរ៉ង 25. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្មុខង្រ ឥរិយ៉បថ

បិេ/ឡបងកឥតដខសេ

ផ្្អ កដំឡណងរការ/សប្មាក
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ប្រាប់្ុ្មុខង្រ ឥរិយ៉បថ

ឡដក

បិេឬឡបងកឡស្ររំកិល Scroll Lock

បិេឡបងករងងរនួជាស្ប នភារថាមរល និងថ្ម/រនួជាសកម្មភារប្យយថាសរឹង

ឡស្នងរប្បរ័ន្ធ

ឡបងកមុជានុយម្ម ែិធី

បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

េំរ័រឡងងងឡលង

េំរ័រឡងងង្ុះឡប្កាម

េំរ័រឡដងម

េំរ័របញចេប់
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ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអា្េេូលរានរ័ត៌មាន និងជំនួយអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ ប្កុមហ៊ុន Dell ឡយយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាំងឡនះ៖

មរ៉ង 26. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន េីមងំធនធាន

រ័ត៌មានអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

រនួឹះ

ទាក់េងរកជំនួយ ឡៅក្នុង Windows search ងយបញចេូល Contact Support រួ្្ុ្ Enter ។

ជំនួយឡលងបណាតា ញសប្មាប់ប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

រ័ត៌មានអំរីការឡយះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំរីការដំឡងងង ការបញ្្ជ ក់អំរីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡ្ចេកឡេស ប្យយែឺ 
ការអាប់ឡដតសូហវេដែរនឡដងម។

www.dell.com/support

អតបបេមូលយ្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡលសេងៗរីកុំរ្យូេ័រ។ 1. ្ូលឡមងលឡរហេំរ័រ www.dell.com/support។
2. ងយបញចេូលអវេីដដល្ង់រកឬពាក្យរនួឹះឡៅក្នុងប្បអប់ ដសវេងរក ។
3. ្ុ្ ដសវេងរក ឡដងម្បីបង្ហា ញអតបបេដដលទាក់េង។

ដសវេងយល់ និងដឹងរ័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាមអំរីលលិតលលរបស់អ្នក៖

• លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននលលិតលល
• ប្បរ័ន្ធដំឡណងរការ
• ការតឡមួងង និងឡប្បងប្រាស់លលិតលលរបស់អ្នក
• ការបប្មុងេុកេិន្នន័យ
• ការឡយះប្ស្យបញ្ហា  និងការែិភារ
• ការស្តា ររីឡរ៉ង្ប្ក និងប្បរ័ន្ធ
• រ័ត៌មាន BIOS

សូម្ូលឡមងល Me and My Dell មមរយៈឡរហេំរ័រ www.dell.com/support/manuals។

ឡដងម្បីដសវេងរក Me and My Dell ដដលទាក់េងនឹងលលិតលលរបស់អ្នក សូមកំណត់អតតាសញ្ញា ណលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈែិធីមួយ
ក្នុង្ំឡណាមែិធីខាងឡប្កាម៖

• ឡប្ជងសឡរីស កំណត់លលិតលល។
• រកេីមងំលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈមុជានុយដដលធួាក់្ុះឡប្កាម ឡមងលលលិតលល។
• ងយបញចេូល ឡលខសួ្កឡសងកម្ម ឬ ឡលខសមា្គ ល់លលិតលល ឡៅក្នុងប្បអប់ដសវេងរក។

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក ់ការរាបំ្េដល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសងកម្មរបស់អតិថិជន សូម្ូលឡមងល www.dell.com/contactdell។

្ំណា ំភារដដលអា្រករានមានការដប្បប្បនលមមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយឡសងកម្មខួះរុំមានឡៅក្នុងប្បឡេសរបស់អ្នកឡេ ។

្ំណា ំប្បសិនឡបងអ្នករុំមានឡសងអុីនធជាឡណតឡេ អ្នកអា្ដសវេងរក សូមដសវេងរករ័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង ែិកតយបប្តនែេំនិញ ប័ណោ ឡែ្ខចេប ់ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាមងុកលលិតលល Dell ។
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https://www.dell.com
https://www.dell.com/support/windows
https://www.dell.com/support/linux
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/manuals
https://www.dell.com/contactdell
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