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ដាឡំេាង Inspiron 5491 2n1 របសាអ់ា្នក
ចាណំា ា ំរាូបភា ពនេា កា្នាុងឯកសា រនេាា អា ចនាងឹមា នភា ពខាុសគា្នា ពាកីាុាពំា្យាូទារ័របសាអ់ា្នកអា សា្រាយ័ទេា លេាកា រកាណំតារ់ចនា សមា្ពាន័ា្ធដែាលលេា កអា្នកបា នបញា្ជា ទាញិ។

1. ភា្ជា បាទ់េា អា ដា បាទ់ារ័ថា មពលនាងិចាុចបាាូ៊តាុងថា មពល។

ចាណំា ា ំកាុាពំា្យាូទារ័បា្រហែាលជា ដា កាច់ាូលទេា កា្នាុងមាាូ៉ដសនា្សាថំា មពល ដេាមា្បារីកា្សា ថា មពលថា្ម (សា្ថា នភា ពដេាក)។ ភា្ជា បាអ់ា ដា បាទ់ារ័ថា មពល នាងិចាុចបាាូ៊តាុងថា មពលដេាមា្បាបីេាក
កាុាពំា្យាូទារ័របសាអ់ា្នក។

2. បញា្ចបាក់ា រតមា្លេាង Windows

ធា្វេាតា មកា រណែានា ាដំែាលបងា្ហា ញនេា លេាអេាកា្រងាដ់េាមា្បាបីញា្ចបាក់ា រដាឡំេាង ។ នេា ពេាលកាពំាុងតមា្លេាង Dell ណែានា ាថំា  អា្នក៖

• ភា្ជា បាទ់េា បណា្តា ញដេាមា្បាអីា បាដ់េាតវានីដាូ
ចាណំា ា ំបេាអា្នកកាពំាុងភា្ជា បាទ់េា បណា្ដា ញឥតខា្សែាដែាលមា នសាុវតា្ថាភិា ព សាូមវា យបញា្ចាូលពា កា្យសមា្ងា តាស់មា្រា បាក់ា រចាូលបា្រេាបណា្ដា ញឥតខា្សែានេា ពេាលសា្នេាសាុា។ំ

• បា្រសានិបេាបា នភា្ជា បាទ់េា អាា៊នីធាណឺេាត សាូមចាុា ឈា្មេា ា  ឬបងា្កេាតគណនា ីMicrosoft ។ បា្រសានិបេាមានិបា នភា្ជា បាអ់ាា៊នីធាណឺេាត សាូមបងា្កេាតគណនាកីា្រេា បណា្ដា ញ។
• នេា លេាអេាកា្រងា ់Support and Protection (ជានំាួយ នាងិកា រកា រពា រ) សាូមបញា្ចាូលពាត័ាម៌ា នទានំា កាទ់ានំងលមា្អាតិរបសាអ់ា្នក។

3. សា្វែាងរក នាងិបា្រេាកមា្មវាធិា ីDell ពាមីាា៉នឺាុយចា បាផ់ា្ដេាមរបសា ់Windows

តា រា ង 1. សា្វែាងរកកមា្មវាធិា ីDell

ធនធា ន បរាយិា យ

My Dell (Dell របសាខ់ា្ញាុា)ំ

ទាតីា ាងំកណា្តា លសមា្រា បាក់មា្មវាធិា ីDell សាខំា នា់ៗ  អតា្ថបទជានំាួយ នាងិ ពាត័ាម៌ា នសាខំា នាផ់ា្សេាងៗទេា តសា្តាពីាកីាុាពំា្យាូទារ័របសាអ់ា្នក។ វា កាផ៏ា្តលាដ់ាណំាងឹដលា់
អា្នកពាសីា្ថា នភា ពនៃាកា រធា នា  គា្រេា ងបនា្លា សាដ់ែាលតា្រាូវបា នណែានា ា ំនាងិ សាូហា្វេាវែារដែាលអា ចធា្វេាកា រអា បាដ់េាតបា ន ។

SupportAssist

ពានិាតិា្យមេាលយាា៉ ងសកមា្មនាូវសាុខភា ពហា ដវែារ នាងិសាូហា្វវែារនៃាកាុាពំា្យាូទារ័របសាអ់ា្នក។ ឧបករណា ៍SupportAssist OS Recovery ដេា ា សា្រា យបញា្ហា
ជា មាួយបា្រពាន័ា្ធបា្រតាបិតា្តាកិា រ។ សមា្រា បាព់ាត័ាម៌ា នបនា្ថែាម សាូមមេាលឯកសា រ SupportAssist តា មរយា  www.dell.com/support។

ចាណំា ា ំនេា កា្នាុង SupportAssist ចាុចលេាកា លបរាចិា្ឆេាទផាុតកាណំតាន់ៃាកា រធា នា ដេាមា្បាបីនា្តសាុពលភា ពថា្មា ីឬដាឡំេាងកមា្រាតិធា នា របសាអ់ា្នក។

កា រអា បាដ់ែាត Dell

អា បាដ់េាតកាុាពំា្យាូទារ័របសាអ់ា្នកជា មាួយកា រជាួសជាុលសាខំា នា់ៗ  នាងិដា្រា យវាឧឺបករណាស៍ាខំា នា់ៗ នេា ពេាលអា ចទា ញយកបា ន។ សមា្រា បាព់ាត័ាម៌ា នបនា្ថែាម
អាពំាកីា របា្រេាបា្រា សាក់ា រអា បាដ់េាត Dell សាូមមេាលអតា្ថបទចាណំេាា ដាងឹមាូលដា្ឋា ន SLN305843 តា មរយា  www.dell.com/support។

កា របញា្ជាូនឌាជីាថីល Dell

ទា ញយកកមា្មវាធិាសីាូហា្វវែារដាូចជា សាូហា្វវែារដែាលតា្រាូវបា នជា វ បាាុ៉នា្តែាមានិបា នដាឡំេាងជា មាុននេា លេាកាុាពំា្យាូទារ័របសាអ់ា្នក។ សមា្រា បាព់ាត័ាម៌ា នបនា្ថែាម
ពាកីា របា្រេាបា្រា សាក់ា រដាកឹជញា្ជាូនឌាជីាថីល Dell សាូមមេាលអតា្ថបទចាណំេាា ដាងឹមាូលដា្ឋា ន 153764 តា មរយា  www.dell.com/support។
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https://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
https://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
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
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សា្តា ាំ

1. រនា្ធកា ត SD

អា នពា ីនាងិសរសេារចាូលកា ត SD។
2. រនា្ធ USB 2.0

ភា្ជា បាគ់ា្រេា ងកាុាពំា្យាុទារ័ដាូចជា ឧបករណាផ៍ា្ទាុកខា ងកា្រេា  នាងិមាា៉ សាា៊នីបេា ា ពាុមា្ព។ ផា្តលាល់ា្បេា នផា្ទេារទានិា្ននាយ័រហាូតដលា ់480 Mbps។
3. រនា្ធខា្សែាសនា្តាសិាុខ (រា ងដាុាជំា្រាុង)

ភា្ជា បាខ់ា្សែាសាុវតា្ថាភិា ពដេាមា្បាទីបាស់ា្កា តាស់កមា្មភា ពរាកំាលិកាុាពំា្យាុទារ័របសាអ់ា្នកដេា យគា្មា នកា រអនាុញា្ញា ត។

ខា ងឆា្វេាង

1. រនា្ធអា ដា បាទ់ារ័ថា មពល

ភា្ជា បាអ់ា ដា បាទ់ារ័ថា មពលដេាមា្បាផីា្ដលាថ់ា មពលដលាក់ាុាពំា្យាូទារ័។
2. ពនា្លាបឺញា្ជា កាស់ា្ថា នភា ពថា មពល នាងិថា្ម

បងា្ហា ញពាសីា្ថា នភា ពថា មពល នាងិសា្ថា នភា ពថា្មរបសាក់ាុាពំា្យាូទារ័។

ពណាស៌ — អា ដា បាទ់ារ័តា្រាូវបា នភា្ជា បា ់ហេាយថា្មកាពំាុងសា ក។

ពណាល៌េា ងទាុា ំ— កាុាពំា្យាូទារ័កាពំាុងដាណំេារកា រជា មាួយថា្ម ហេាយថា្មមា នតាចិជា ង 5% ។

បាទិ—

• អា ដា បាទ់ារ័ថា មពលតា្រាូវបា នតភា្ជា បា ់ហេាយបា នសា កថា្មពេាញ។
• កាុាពំា្យាូទារ័កាពំាុងដាណំេារកា រជា មាួយថា្ម ហេាយថា្មសា កបា នលេាសពា ី5% ។

ចាណំា ា ំនេា លេាមាាូ៉ដែាលកាុាពំា្យាូទារ័ខា្លា  ពនា្លាភឺា្លេាងថា មពល នាងិថា្មកាត៏ា្រាូវបា នបា្រេាសមា្រា បាធ់ា្វេាកា រវានិាចិា្ឆាយ័បា្រពាន័ា្ធផងដែារ។ សមា្រា បាព់ាត័ាម៌ា នបនា្ថែាម សាូមមេាលផា្នែាក ដេា ា
សា្រា យបញា្ហា  នេា កា្នាុង សេា វភេា ណែានា ាសំេាវា កមា្ម។

3. រនា្ធ USB 3.1 ជានំា នា ់1 (បា្រភេាទ C) ដេា យអា ចបញា្ជាូនថា មពល/រនា្ធអេាកា្រងា ់(2)

ភា្ជា បាគ់ា្រេា ងកាុាពំា្យាូទារ័ដាូចជា ឧបករណាផ៍ា្ទាុកខា ងកា្រេា  មាា៉ សាា៊នីបេា ា ពាុមា្ព អេាកា្រងាខ់ា ងកា្រេា ។

គា ាទំា្រកា របញា្ជាូនថា មពលដែាលអនាុញា្ញា តកា រផា្គងាផ់ា្គងាថ់ា មពលពារីផា្លាូវរវា ងឧបករណា។៍ ផា្តលាក់ា របញា្ចេាញថា មពលរហាូតដលា ់15 W ដែាលអនាុញា្ញា តដលាក់ា រសា កថា្មរហាស័។

ចាណំា ា ំUSB បា្រភេាទ C ទេា អា ដា បាទ់ារ័ DisplayPort (លកាដ់ា ចាដ់េា យឡែាក) តា្រាូវបា នទា មទា រដេាមា្បាភីា្ជា បាទ់េា ឧបករណា ៍DisplayPort ។

4. រនា្ធ HDMI

ភា្ជា បាទ់េា ទាូរទសា្សនា ៍ឬឧបករណា ៍HDMI ណា មាួយផា្សេាងទេា ត។ ផា្តលាក់ា របញា្ចេាញជា វាដីេាអាូ នាងិអាូឌាយីាាូ៉។
5. រនា្ធ USB ជានំា នា ់3.1 ចានំាួន 1

ភា្ជា បាគ់ា្រេា ងកាុាពំា្យាុទារ័ដាូចជា ឧបករណាផ៍ា្ទាុកខា ងកា្រេា  នាងិមាា៉ សាា៊នីបេា ា ពាុមា្ព។ ផា្តលាជ់ាូនលា្បេា នបញា្ចាូនទានិា្ននាយ័រហាូតដលា ់5 Gbps ។
6. រនា្ធ USB ជានំា នា ់3.1 ចានំាួន 1

2
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ភា្ជា បាគ់ា្រេា ងកាុាពំា្យាុទារ័ដាូចជា ឧបករណាផ៍ា្ទាុកខា ងកា្រេា  នាងិមាា៉ សាា៊នីបេា ា ពាុមា្ព។ ផា្តលាជ់ាូនលា្បេា នបញា្ចាូនទានិា្ននាយ័រហាូតដលា ់5 Gbps ។
7. រនា្ធកា ស

ភា្ជា បាក់ា សលេាកា្បា ល ឬកា សតា្រចេា ក (រាួមបញា្ចាូលកា សលេាកា្បា ល នាងិមាកីា្រាូហា្វាូន) ។

បា ត

1. បនា្ទា បាា៉

ផា្លា សាទ់ាមីា្រា មដៃារបសាអ់ា្នកនេា លេាបនា្ទា បាា៉ ដេាមា្បាផីា្លា សាទ់ាអីងា្គចងា្អាុលរបសាក់ាូនកណា្ដាុរ។ បាា៉ ដេាមា្បាចីាុចឆា្វេាង នាងិបាា៉ ដេា យបា្រេាមា្រា មដៃាពារីដេាមា្បាចីាុចសា្តា ា។ំ
2. ចាុចតាបំនាក់ណា្ដាុរខា ងឆា្វេាង

ចាុចដេាមា្បាចីាុចកណា្ដាុរខា ងឆា្វេាង។
3. តាបំនាច់ាុចកណា្ដាុរខា ងសា្ដា ាំ

ចាុចដេាមា្បាចីាុចកណា្ដាុរខា ងសា្ដា ា។ំ
4. បាាូ៊តាុងថា មពលដែាលមា នឧបករណាអ៍ា នសា្នា មមា្រា មដៃាអាុបទាចិ

ចាុចបេាកកាុាពំា្យាុទារ័ បេាវា បាទិ កា្នាុងសា្ថា នភា ពដេាក ឬកា្នាុងសា្ថា នភា ពសាងំា។ំ

នេា ពេាលកាុាពំា្យាូទារ័តា្រាូវបា នបេាក ចាុចបាាូ៊តាុងថា មពលដេាមា្បាដីា កាឲ់ា្យកាុាពំា្យាូទារ័ចាូលកា្នាុងសភា ពដេាក ចាុចបាាូ៊តាុងថា មពលឲា្យជា បារ់យា ពេាល 4 វានិា ទាដីេាមា្បាបីាទិកាុាពំា្យាូទារ័ទា ាងំបងា្ខា។ំ

បេាសានិជា បាាូ៊តាុងថា មពលមា នឧបករណាអ៍ា នសា្នា មមា្រា មដៃា ដា កាម់ា្រា មដៃារបសាអ់ា្នកលេាបាាូ៊តាុងថា មពលដេាមា្បាចីាូលបា្រពាន័ា្ធ។

ចាណំា ា ំអា្នកអា ចបា្ដាូរឥរាយិា បថបាាូ៊តាុងថា មពលតា មបាណំងនេា កា្នាុង Windows ។ សមា្រា បាព់ាត័ាម៌ា នបនា្ថែាម សាូមចាូលមេាល Me and My Dell (ខា្ញាុា ំនាងិកា្រាុមហាាុ៊ន Dell របសា់
ខា្ញាុា)ំ តា មរយា  www.dell.com/support/manuals។
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អេាកា្រងា់

1. មាកីា្រាូហា្វាូនខា ងឆា្វេាង

ផា្តលាក់ា របញា្ចាូលសាឡំេាងឌាជីាថីលសមា្រា បាក់ា រថតអាូឌាយីាាូ៉ នាងិហេា ជា សាឡំេាង។
2. កា មេារាា៉

អនាុញា្ញា តឱា្យអា្នកជជែាកកាសំា នា្តជា វាដីេាអាូ ចា បាយ់ករាូបភា ព នាងិថតវាដីេាអាូ។
3. ពនា្លាសឺា្ថា នភា ពកា មេារាា៉

បេាកនេា ពេាលកា មេារាា៉ កាពំាុងតែាបា្រេា។
4. មាកីា្រាូហា្វាូនខា ងសា្ដា ាំ

ផា្តលាក់ា របញា្ចាូលសាឡំេាងឌាជីាថីលសមា្រា បាក់ា រថតអាូឌាយីាាូ៉ នាងិហេា ជា សាឡំេាង។

ខា ងកា្រេា ម

1. ឧបករណាប៍ាពំងសាឡំេាងខា ងឆា្វេាង

ផា្តលាក់ា របញា្ចេាញសាឡំេាង។
2. សា្លា កយាហីេា សេាវា កមា្ម

សា្លា កសេាវា កមា្មគាជឺា ឧបករណាក៍ាណំតាស់មា្គា លាអ់កា្សរកា្រមលេាខពាសិេាសដែាលអនាុញា្ញា តឱា្យអា្នកបចា្ចេាកទេាសផា្នែាកសេាវា របសាក់ា្រាុមហាាុ៊ន Dell អា ចកាណំតាគ់ា្រេា ងហា ដវែារកា្នាុងកាុាពំា្យាុទារ័ នាងិ
ចាូលមេាលពាត័ាម៌ា នអាពំាកីា រធា នា ។

3. ឧបករណាប៍ាពំងសាឡំេាងខា ងសា្តា ាំ
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ផា្តលាក់ា របញា្ចេាញសាឡំេាង។

មាាូ៉ត
កាុាពំា្យាូទារ័ណាូតបាាុ៊ក

ថេាបា្លេាត

ជេាងទមា្រ

បតា់

8 ទាដិា្ឋភា ពនៃា Inspiron 5491 2n1



លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសនៃា Inspiron 5491 2n1

មាាូ៉ដែាលកាុាពំា្យាូទារ័
Inspiron 5491 2n1

វាមិា តា្រ នាងិទមា្ងនា់
តា រា ង 2. វាមិា តា្រ នាងិទមា្ងនា់

បរាយិា យ តមា្លៃា

កមា្ពសា៖់

មាុខ 19.74 មម (0.78 អាា៊ញី)

ខា ងកា្រេា យ 19.95 មម (0.79 អាា៊ញី)

ទទាងឹ 328 មម (12.91 អាា៊ញី)

ជមា្រេា 232.80 មម (9.17 អាា៊ញី)

ទមា្ងនា ់(អតាបិរមា ) 1.86 គ.ក (4.10 ផេា ន)
ចាណំា ា ំទមា្ងនាន់ៃាកាុាពំា្យាូទារ័បសាអ់ា្នកបា្រែាបា្រាួលទេា តា មកា រកាណំតារ់ចនា សមា្ពាន័ា្ធនេា ពេាលបញា្ជា ទាញិ 
នាងិភា ពបា្រែាបា្រាួលនេា ពេាលផលាតិ។

អងា្គដាណំេារកា រ
តា រា ង 3. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសអងា្គចងចា ាំ

បរាយិា យ តមា្លៃា តមា្លៃា តមា្លៃា

អងា្គដាណំេារកា រ Intel Core i3 ជានំា នាទ់ា ី10 Intel Core i5 ជានំា នាទ់ា ី10 Intel Core i7 ជានំា នាទ់ា ី10 

វាា៉ តា់ 15 វាា៉ តា់ 15 វាា៉ តា់ 15 វាា៉ តា់

ចានំាួនសា្នាូល 2 4 4

ចានំាួនសា្រា្តេាត 4 8 8

លា្បេា ន រហាូតដលា ់4.1 GHz រហាូតដលា ់4.2 GHz រហាូតដលា ់4.9 GHz

ឃា្លា ាងំសមា្ងា តា ់L3 4 MB 6 MB 8 MB

កា្រា ហា្វាកិជា បា់ កា្រា ហា្វាកិ Intel UHD កា្រា ហា្វាកិ Intel UHD កា្រា ហា្វាកិ Intel UHD

សាណំាុាឈំាបី
តា រា ង 4. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកសាណំាុាឈំាបី

បរាយិា យ តមា្លៃា

សាណំាុាឈំាបី CML-U PCH-LP
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បរាយិា យ តមា្លៃា

អងា្គដាណំេារកា រ Intel Core i3/i5/i7 ជានំា នាទ់ា ី10 

ទទាងឹខា្សែាភា្ជា បា ់DRAM 64-bit

Flash EPROM 32 MB

PCIe bus រហាូតដលា ់PCIe ជានំា នាទ់ា ី3

បា្រពាន័ា្ធដាណំេារកា រ
• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)

អងា្គចងចា ាំ
តា រា ង 5. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកអងា្គចងចា ាំ

បរាយិា យ តមា្លៃា

រនា្ធ រនា្ធ SODIMM ពារី

បា្រភេាទ DDR4

លា្បេា ន 2666 MHz

កមា្រាតិអងា្គចងចា ាអំតាបិរមា 16 GB

កមា្រាតិចងចា ាអំបា្បបរមា 4 GB

អងា្គចងចា ាកំា្នាុងមាួយរនា្ធ 4 GB, 8 GB នាងិ 16 GB

កា រកាណំតារ់ចនា សមា្ពាន័ា្ធដែាលបា នគា ាទំា្រ • 4 GB DDR4 នេា  2666 MHz (1 x 4 GB)
• 8 GB DDR4 នេា  2666 MHz (1 x 8 GB)
• 8 GB DDR4 នេា  2666 MHz (2 x 4 GB)
• 12 GB DDR4 នេា  2666 MHz (4 GB + 8 GB)
• 16 GB DDR4 នេា  2666 MHz (1 x 16 GB)
• 16 GB DDR4 នេា  2666 MHz (2 x 8 GB)

រនា្ធ នាងិឧបករណាភ៍ា្ជា បា់
តា រា ង 6. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាករនា្ធ នាងិឧបករណាភ៍ា្ជា បា់

បរាយិា យ តមា្លៃា

ខា ងកា្រេា ៖

បណា្តា ញ មានិគា ាទំា្រ

USB • រនា្ធ USB 2.0 មាួយ
• រនា្ធ USB 3.1 ជានំា នាទ់ា ី1 ចានំាួនពារី
• រនា្ធ USB 3.1 ជានំា នាទ់ា ី1 (បា្រភេាទ C) ចានំាួនមាួយជា មាួយកា របញា្ជាូនថា មពល/

DisplayPort

អាូឌាយីាាូ៉ រនា្ធកា សមាួយ

វាដីេាអាូ រនា្ធ HDMI 1.4b ចានំាួនមាួយ
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បរាយិា យ តមា្លៃា

កមា្មវាធិាអីា នកា តមេាឌេា រនា្ធ SD-card មាួយ

រនា្ធអា ដា បាទ់ារ័ថា មពល រនា្ធអា ដា បាទ់ារ័ថា មពល 4.5 មម x 2.9 មម មាួយ

សនា្តាសិាុខ ចា កាស់េា រ Noble

ខា ងកា្នាុង៖

M.2 • រនា្ធ M.2 មាួយ សមា្រា បាក់ា ត Wi-Fi នាងិបាា្៊លាូធាូស
• រនា្ធ M.2 2230/2242/2280 មាួយ សមា្រា បាដ់ា្រា យសា្ថា នភា ពរាងឹ ឬ Intel Teton 

Glacier

ទានំា កាទ់ានំង
មាាូ៉ឌាុលឥតខា្សែា

តា រា ង 7. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសមាាូ៉ឌាុលឥតខា្សែា

បរាយិា យ តមា្លៃា តមា្លៃា តមា្លៃា

លេាខមាាូ៉ដែាល Qualcomm QCA9377 (DW1810) Intel 9462 Intel 9560

អតា្រា បញា្ជាូន រហាូតដលា ់433 Mbps រហាូតដលា ់433 Mbps រហាូតដលា ់867 Mbps

បងាប់ា្រេាកងាដ់ែាលបា នគា ាទំា្រ Dual band 2.4 GHz/5 GHz Dual band 2.4 GHz/5 GHz Dual band 2.4 GHz/5 GHz

សា្តងាដ់ា រឥតខា្សែា • Wi-Fi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
• បាា្៊លាូធាូស 5.0

• Wi-Fi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
• បាា្៊លាូធាូស 5.0

• Wi-Fi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
• បាា្៊លាូធាូស 5.0

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

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

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

បាា្៊លាូធាូស បាា្៊លាូធាូស 4.2 បាា្៊លាូធាូស 5.0 បាា្៊លាូធាូស 5.0

អាូឌាយីាាូ៉
តា រា ង 8. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកអាូឌាយីាាូ៉

បរាយិា យ តមា្លៃា

បា្រភេាទ អាូឌាយីាាូ៉គាុណភា ពខា្ពសា ់Realtek

ឧបករណាប៍ញា្ជា Realtek ALC3204

កា របមា្លែាងសា្ដេារាេ៉ាអាូ បា នគា ាទំា្រ

អាា៊នីធាហឺា្វេាសខា ងកា្នាុង អាូឌាយីាាូ៉គាុណភា ពខា្ពសា់

អាា៊នីធាហឺា្វេាសខា ងកា្រេា ឧបករណាភ៍ា្ជា បាប់ញា្ចាូលជា មាួយកា ស

ឧបករណាប៍ាពំងសាឡំេាង ពារី

អាភំា្លាឧីបា លារ័ខា ងកា្នាុង បា នគា ាទំា្រ (កាូដាចិអាូឌាយីាាូ៉តា្រាូវបា នបញា្ចាូល)
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បរាយិា យ តមា្លៃា

ឧបករណាប៍ញា្ជា សាឡំេាងខា ងកា្រេា កា របា្រេាគា្រា បាច់ាុចផា្លាូវកា តាស់មា្រា បាគ់ា្របាគ់ា្រងមេាឌេា

កា របញា្ចេាញឧបា លារ័៖

ជា មធា្យម 2 វាា៉ តា់

ខា្ពសា់ 2.5 វាា៉ តា់

កា របញា្ចេាញឧបា លារ័តាូច មានិគា ាទំា្រ

មាកីា្រាូហា្វាូន មាកីា្រាូហា្វាូនអា រាេ៉ាឌាជីាថីល

កា ររកា្សា ទាុក
តា រា ង 9. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកទាហំាផំា្ទាុក

បា្រភេាទអងា្គផា្ទាុក បា្រភេាទអាា៊នីធាហឺា្វេាស សមតា្ថភា ព

ដា្រា យថា សរាងឹ 2.5 អាា៊ញី SATA AHCI 6 Gbps រហាូតដលា ់2 TB

ដា្រា យសា្ថា នភា ពរាងឹ M.2 2230/2242/2280 SATA AHCI 6 Gbps 256 GB

ដា្រា យសា្ថា នភា ពរាងឹ M.2 2230/2242/2280 PCIe ជានំា នាទ់ា ី3.0x4 NVMe រហាូតដលា ់32 Gbps រហាូតដលា ់1 TB

M.2 2280 Intel Teton Glacier • PCIe ជានំា នាទ់ា ី3.0x2 សមា្រា បា ់NVMe
• PCIe Gen3.0x2 សមា្រា បាអ់ងា្គចងចា ា ំIntel 

Optane

រហាូតដលា ់512 GB

Intel Optane memory (optional)
Intel Optane technology utilizes 3D XPoint memory technology and functions as a non-volatile storage cache/accelerator and/or storage 
device depending on the Intel Optane memory installed in your computer.

Intel Optane Memory H10 with solid-state storage

Intel Optane Memory H10 with solid-state storage functions as both a non-volatile storage cache/accelerator (enabling enhanced read/
write speeds for hard-drive storage) and a solid-state storage solution. It neither replaces nor adds to the memory (RAM) installed on your 
computer.

Table 10. Intel Optane Memory H10 with solid-state storage specifications

Description Values

អនា្តរមាុខ PCIe NVMe Gen 3 x2

• One PCIe NVMe Gen 3 x2 for Optane memory
• One PCIe NVMe Gen 3 x2 3D QLC NAND Flash

ឧបករណាភ៍ា្ជា បា់ M.2

Form factor 2280

Capacity (Optane memory) Up to 32 GB

Capacity (QLC—solid-state storage) Up to 512 GB

NOTE: Intel Optane Memory H10 with solid-state storage is supported on computers that meet the following 

requirements:

• 9th Generation or higher Intel Core i3/i5/i7 processors

• Windows 10 64-bit version or higher (Anniversary Update)

• Intel Rapid Storage Technology driver version 17.2 or higher
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កមា្មវាធិាអីា នកា តមេាឌេា
តា រា ង 11. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសកមា្មវាធិាអីា នកា តមេាឌេា

បរាយិា យ តមា្លៃា

បា្រភេាទ រនា្ធ SD-card មាួយ

គា ាទំា្រកា ត • ឌាជីាថីលសាុវតា្ថាភិា ព (SD)
• ឌាជីាថីលសាុវតា្ថាភិា ពសមតា្ថភា ពខា្ពសា ់(SDHC)
• សមតា្ថភា ពកា ត SD បនា្ថែាម (SDXC)

កា្ដា រចាុច (ឃាបីត)
តា រា ង 12. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកកា្តា រចាុច

បរាយិា យ តមា្លៃា

បា្រភេាទ • កា្តា រចាុចសា្តងាដ់ា រ
• កា្ដា រចាុចមា នពនា្លាភឺា្លេាងខា ងកា្រេា យ

ទមា្រងា់ QWERTY

ចានំាួនគា្រា បាច់ាុច • សហរដា្ឋអា មេារាកិ នាងិកា ណា ដា ៖ 82 គា្រា បា់
• ចកា្រភពអងាគ់ា្លេាស៖ 83 គា្រា បា់
• ជបាាុ៉ន៖ 86 គា្រា បា់

ទាហំាំ • ចមា្ងា យពាគីា្រា បាច់ាុចមាួយទេា គា្រា បាច់ាុចមាួយទេា ត X = 19.05 មម
• ចមា្ងា យពាគីា្រា បាច់ាុចមាួយទេា គា្រា បាច់ាុចមាួយទេា ត Y = 18.05 មម

គា្រា បាច់ាុចផា្លាូវកា តា់ គា្រា បាច់ាុចមាួយចានំាួននេា លេាកា្តា រចាុចរបសាអ់ា្នកមា នសញា្ញា ចានំាួនពារីនេា ពាលីេាវា ។ គា្រា បាច់ាុច
ទា ាងំនេាា អា ចតា្រាូវបា នបា្រេាដេាមា្បាវីា យបញា្ចាូលតាួអកា្សរជានំាួស ឬដេាមា្បាបីាពំេាញមាុខងា រទាពីារី។ 
ដេាមា្បាវីា យបញា្ចាូលតាួអកា្សរជានំាួស សាូមចាុច Shift នាងិគា្រា បាច់ាុចដែាលចងាប់ា ន។ ដេាមា្បាបីាពំេាញ
មាុខងា រទាពីារី សាូមចាុច Fn នាងិគា្រា បាច់ាុចដែាលចងាប់ា ន។

ចាណំា ា ំអា្នកអា ចកាណំតាឥ់រាយិា បថបឋមនៃាគា្រា បាច់ាុចមាុខងា រ (F1–F12) ដេា យ
ផា្លា សាប់ា្តាូរ Function Key Behavior (ឥរាយិា បថគា្រា បាច់ាុចមាុខងា រ) 
នេា កា្នាុងកមា្មវាធិាដីាឡំេាង BIOS ។

គា្រា បាច់ាុចផា្លាូវកា តា។់

កា មេារាា៉
តា រា ង 13. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកកា មេារាា៉

បរាយិា យ តមា្លៃា

ចានំាួនកា មេារាា៉ មាួយ

បា្រភេាទ HD ចា បារ់ាូបភា ពថេារ

ទាតីា ាងំ កា មេារាា៉ មាុខ

បា្រភេាទអងា្គញា ណ បចា្ចេាកវាទិា្យា អងា្គញា ណ CMOS

គាុណភា ពបងា្ហា ញ៖

កា មេារាា៉ ៖

រាូបភា ពហា្នាងឹ 0.92 មេាហា្កា ភាចិសែាល (HD)
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បរាយិា យ តមា្លៃា

វាដីេាអាូ 1280 x 720 (HD) នេា  30 fps

កា មេារាា៉ អាា៊នីហា្វា្រា រាេ៉ាដ៖

រាូបភា ពហា្នាងឹ មានិគា ាទំា្រ

វាដីេាអាូ មានិគា ាទំា្រ

មាុាមំេាលតា មអងា្កតាទ់ា្រាូង៖

កា មេារាា៉ 78.6 ដាកឺា្រេា

កា មេារាា៉ អាា៊នីហា្វា្រា រាេ៉ាដ មានិគា ាទំា្រ

បនា្ទា បាា៉
តា រា ង 14. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសបនា្ទា បាា៉

បរាយិា យ តមា្លៃា

គាុណភា ពបងា្ហា ញ៖

ផា្ដេាក 1229

បញា្ឈរ 929

វាមិា តា្រ៖

ផា្ដេាក 105 ម.ម (4.13 អាា៊ញី)

បញា្ឈរ 65 មម (2.56 អាា៊ញី)

កា យវាកិា របនា្ទា បាា៉
សមា្រា បាព់ាត័ាម៌ា នបនា្ថែាមអាពំាកីា យវាកិា របនា្ទា បាា៉ សមា្រា បា ់Windows 10 សាូមមេាលអតា្ថបទមាូលដា្ឋា នចាណំេាា ដាងឹរបសា ់Microsoft 4027871 តា មរយា  support.microsoft.com ។

អា ដា បាទ់ារ័ថា មពល
តា រា ង 15. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកអា ដា បាទ់ារ័ថា មពល

បរាយិា យ តមា្លៃា តមា្លៃា

បា្រភេាទ 45 W 65 W

អងា្កតាផ់ា្ចាតិ (ឧបករណាភ៍ា្ជា បា)់ 4.5 មម x 2.9 មម 4.5 មម x 2.9 មម

កមា្លា ាងំវាូលតាភ៍ា្លេាងចាូល 100 VAC-240 VAC 100 VAC-240 VAC

ហា្វា្រេាកងា(់ចា បាស់ញា្ញា )ចាូល 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz

ចរនា្តភា្លេាងចាូល (អតាបិរមា ) 1.30 A 1.60 A

បញា្ចេាញចរនា្ត (បនា្ត) 2.31 A 3.34 A

កមា្រាតិកមា្លា ាងំវាាូ៉លតាភ៍ា្លេាងចាូល 19.50 VDC 19.50 VDC

កមា្រាតិសាតីាុណា្ហភា ព:
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បរាយិា យ តមា្លៃា តមា្លៃា

កាពំាុងដាណំេារកា រ 0°C ទេា  40°C (32°F ទេា  104°F) 0°C ទេា  40°C (32°F ទេា  104°F)

កា ររកា្សា ទាុក -40°C ដលា ់70°C (-40°F ដលា ់158°F) -40°C ដលា ់70°C (-40°F ដលា ់158°F)

ថា្ម
តា រា ង 16. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកថា្ម

បរាយិា យ តមា្លៃា

បា្រភេាទ លាចីាូមអាា៊យីាាុ៉ង/បាាូ៉លាមីែារ "សា្មា ត" មា ន 3 គា្រា បា ់(42 WHr)

កមា្លា ាងំជា វាាូ៉លា៍ 11.40 VDC

ទមា្ងនា ់(អតាបិរមា ) 0.2 គ.ក (0.44 ផេា ន)

វាមិា តា្រ៖

កមា្ពសា់ 5.90 ម.ម (0.23 អាា៊ញី)

ទទាងឹ 184.15 ម.ម (7.25 អាា៊ញី)

ជមា្រេា 97.15 ម.ម (3.82 អាា៊ញី)

កមា្រាតិសាតីាុណា្ហភា ព:

កាពំាុងដាណំេារកា រ 0°C ទេា  35°C (32°F ទេា  95°F)

កា ររកា្សា ទាុក -40°C ទេា  65°C (-40°F ទេា  149°F)

រយា ពេាលបា្រតាបិតា្តាកិា រ បា្រែាបា្រាួលអា សា្រាយ័លេាលកា្ខខណា្ឌបា្រតាបិតា្តាកិា រ នាងិអា ចកា តាប់នា្ថយបា នចា្រេានចាពំេា ា លកា្ខខណា្ឌថា មពលខា្លា ាងំជា កាល់ា កា។់

រយា ពេាលសា ក (បា្រហា កាប់ា្រហែាល) 5.5 មាេ៉ា ង (នេា ពេាលកាុាពំា្យាូទារ័បាទិ)
ចាណំា ា ំគា្របាគ់ា្រងពេាលវេាលា សា កថា្ម រយា ពេាល ចា បាផ់ា្តេាម នាងិពេាលបញា្ចបា ់នាងិបា្រេាបា្រា សាក់មា្មវាធិា ីDell Power 
Manger (អា្នកគា្របាគ់ា្រងថា មពល Dell) ។ សមា្រា បាព់ាត័ាម៌ា នបនា្ថែាមអាពំាកីមា្មវាធិា ីDell Power Manger 
សាូមមេាល Me and My Dell (ខា្ញាុា ំនាងិកាុាពំា្យាូទារ័ Dell របសាខ់ា្ញាុា)ំ តា មរយា  https://
www.dell.com/ ។

អា យាុកា ល (បា្រហែាល) វដា្ដផា្ដា ចា/់បញា្ចាូលថា្ម 300

ថា្មគា្រា បាស់ាបំាែ៉ាត CR-2032

អេាកា្រងា់
តា រា ង 17. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកអេាកា្រងា់

បរាយិា យ តមា្លៃា

បា្រភេាទ អេាកា្រងាប់ាា៉  FHD 14 អាា៊ញី

បចា្ចេាកវាទិា្យា ផា ណែាល In-plane switching MPP

កមា្រាតិពនា្លា ឺ(ទាូទេា ) • 220 nits (មាុនបាា៉ )
• 187 nits (បនា្ទា បាព់ាបីាា៉ )

ខា្នា ត (តាបំនាស់កមា្ម)៖
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បរាយិា យ តមា្លៃា

កមា្ពសា់ 173.99 មម (6.85 អាា៊ញី)

ទទាងឹ 309.35 មម (12.18 អាា៊ញី)

អងា្កតាទ់ា្រាូង 355.60 មម (14 អាា៊ញី)

គាុណភា ពបងា្ហា ញដេាម 1920 x 1080

មេាហា្គា ភាចិសែាល 2.07

ភាចិសែាលកា្នាុងមាួយអាា៊ញី (PPI) 157

សមា មា តា្រភា ពផា្ទាុយគា្នា  (អបា្បរមា ) 600:1

រយា ពេាលឆា្លេាយតប (អតាបិរមា ) 35 msec ឡេាង/ចាុា

អតា្រា រាហីា្វា្រេាស 60 Hz

កា រមេាលពាមីាុាផំា្តេាក +/- 80 ដាកឺា្រេា

កា រមេាលពាមីាុាបំញា្ឈរ +/- 80 ដាកឺា្រេា

កមា្រាតិភាកីសែាល 0.161 មម

កា របា្រេាបា្រា សាថ់ា មពល (អតាបិរមា ) 3.5 W

កា របា្រឆាាំ ងចាណំា ាងំពនា្លា ឺvs រាូបរា ងភា្លារឺលេា ង TrueLife ជា មាួយកញា្ចកាគ់មា្រប (CG)

ជមា្រេាសកា របាា៉ មា ន

កមា្មវាធិាអីា នសា្នា មមា្រា មដៃា (ជា ជមា្រេាស)
តា រា ង 18. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសនៃាឧបករណាអ៍ា នសា្នា មមា្រា មដៃា

បរាយិា យ តមា្លៃា

បចា្ចេាកវាទិា្យា អងា្គញា ណ សមតា្ថភា ព

កមា្រាតិគាុណភា ពអងា្គញា ណ 108 ភាចិសែាល x 88 ភាចិសែាល

តាបំនាអ់ងា្គញា ណ 5.49 មម x 4.47 មម

ទាហំាភំាកីសែាលអងា្គញា ណ 114 x 114 ភាចិសែាល

វាដីេាអាូ
តា រា ង 19. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកកា្រា ហា្វាកិដា ចា់

កា្រា ហា្វាចិដា ចា់

ឧបករណាប៍ញា្ជា កា រគា ាទំា្រអេាកា្រងាខ់ា ងកា្រេា ទាហំាអំងា្គចងចា ាំ បា្រភេាទអងា្គចងចា ាំ

Nvidia NV N17S-G0 (MX230) MS Hybrid 2 GB GDDR5
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តា រា ង 20. លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសផា្នែាកកា្រា ហា្វាកិជា បា់

ឧបករណាប៍ញា្ជា កា រគា ាទំា្រអេាកា្រងាខ់ា ងកា្រេា ទាហំាអំងា្គចងចា ាំ អងា្គដាណំេារកា រ

កា្រា ហា្វាកិ Intel UHD រនា្ធ DVI HDMI 1.4b មាួយនាងិរនា្ធ USB 3.1 ជានំា នាទ់ា ី1 (បា្រភេាទ C) មាួយ
ជា មាួយនាងឹ Delivery/DisplayPort

អងា្គចងចា ាបំា្រពាន័ា្ធដែាលបា ន
ចែាករាលំែាក

Intel Core i3/i5/i7 
ជានំា នាទ់ា ី10

បរាយិា កា សកាុាពំា្យាូទារ័
កមា្រាតិបាា៉ ពា លាម់ា នកា្នាុងខា្យលា៖់ G1 ដាូចដែាលបា នកាណំតាដ់េា យ ISA-S71.04-1985

តា រា ង 21. បរាយិា កា សកាុាពំា្យាូទារ័

បរាយិា យ កាពំាុងដាណំេារកា រ កា ររកា្សា ទាុក

កមា្រាតិសាតីាុណា្ហភា ព 0°C ទេា  35°C (32°F ទេា  95°F) -40°C ទេា  65°C (-40°F ទេា  149°F)

បមា្រែាបមា្រាួលសាណំេាម (អតាបិរមា ) 10% ទេា  90% (មានិកក) 0% ទេា  95% (មានិកក)

រាញំារ័ (អតាបិរមា ) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កមា្រាតិធា្លា កា ់(អតាបិរមា ) 110 G† 160 G‡

Altitude (អតាបិរមា ) -15.2 ម ទេា  3048 ម (–50 ហា្វាតី ទេា  10,000 ហា្វាតី) -15.2 m ទេា  10,668 m (–50 ft ទេា  35,000 ft)

* បា នវា សាវ់ែាងដេា យបា្រេាសា្បាា៉ចិរាញំារ័ចៃាដនា្យដែាលចមា្លងបរាសិា្ថា នបា្រេាបា្រា សា។់

† បា នវា សាវ់ែាងដេា យបា្រេាចលនា ពា កាក់ណា្តា លសាា៊នីាុស 2 ms នេា ពេាលដា្រា យថា សរាងឹកាពំាុងបា្រេា។

‡ បា នវា សាវ់ែាងដេា យបា្រេាចលនា ពា កាក់ណា្តា លសាា៊នីាុស 2 ms នេា ពេាលកា្បា លដា្រា យថា សរាងឹសា្ថានិេា ទាតីា ាងំនេា សា្ងេា ម។
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គា្រា បាច់ាុចផា្លាូវកា តា់
ចាណំា ា ំតាួអកា្សរនេា លេាកា្ដា រចាុចអា ចខាុសគា្នា អា សា្រាយ័លេាកា រកាណំតាភ់ា សា របសាក់ា្តា រចាុច។ គា្រា បាច់ាុចដែាលតា្រាូវបា នបា្រេាសមា្រា បាផ់ា្លាូវកា តាន់េា តែាមា នដាូចគា្នា នេា គា្របាក់ា រកាណំ
តាភ់ា សា ទា ាងំអសា។់

តា រា ង 22. បញា្ជាគីា្រា បាច់ាុចផា្លាូវកា តា់

គា្រា បាច់ាុច បរាយិា យ

បាទិអាូឌាយីាាូ៉

បនា្ថយកមា្រាតិសាឡំេាង

បងា្កេានកមា្រាតិសាឡំេាង

ចា កាប់ទ/ជាពំាូក ពាមីាុន

ចា កា/់ផា្អា ក

ចា កាប់ទ/ជាពំាូក បនា្ទា បា់

បា្តាូរទេា អេាកា្រងាខ់ា ងកា្រេា

សា្វែាងរក

បាទិបេាកពនា្លាកឺា្រេា យកា្តា រចាុច (ជា ជមា្រេាស)

បនា្ថយកមា្រាតិពនា្លាឺ

បងា្កេានកមា្រាតិពនា្លាឺ

បាទិ/បេាកឥតខា្សែា

បាទិបេាកចា កាស់េា អាូសរបា រ

បាទិបេាកកា រចា កាស់េា គា្រា បាច់ាុច Fn

ផា្អា ក/សមា្រា ក (Pause/Break)

ដេាក

សាណំេារបា្រពាន័ា្ធ

បេាកមាា៉នឺាុយកមា្មវាធិាី

បាទិបេាករវា ងពនា្លាសឺា្ថា នភា ពថា មពល នាងិពនា្លាសឺកមា្មភា ពដា្រា យថា សរាងឹ
ចាណំា ា ំពនា្លាសឺកមា្មភា ពដា្រា យថា សរាងឹតា្រាូវបា នគា ាទំា្រតែាលេាកាុាពំា្យាូទារ័ដែាលភា្ជា បាម់កជា មាួយដា្រា យថា សរាងឹ
បាាុ៉ណា្ណេា ា ។
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កា រទទាូលបា នជានំាួយ នាងិទានំា កាទ់ានំងកា្រាុមហាាុ៊ន Dell
ធនធា នជានំាួយផា្ទា លាខ់ា្លាួន

អា្នកអា ចទទាូលបា នពាត័ាម៌ា ន នាងិជានំាួយអាពំាផីលាតិផល នាងិសេាវា កមា្មរបសា ់កា្រាុមហាាុ៊ន Dell ដេា យកា របា្រេាធនធា នជានំាួយផា្ទា លាខ់ា្លាួនទា ាងំនេាា ៖
តា រា ង 23. ធនធា នជានំាួយផា្ទា លាខ់ា្លាួន

ធនធា នជានំាួយផា្ទា លាខ់ា្លាួន ទាតីា ាងំធនធា ន

ពាត័ាម៌ា នអាពំាផីលាតិផល នាងិសេាវា កមា្មរបសាក់ា្រាុមហាាុ៊ន Dell www.dell.com

កមា្មវាធិា ីMy Dell

គនា្លាាឹ

ទា កាទ់ងរកជានំាួយ នេា កា្នាុង Windows search វា យបញា្ចាូល Contact Support, រាួចចាុច Enter 
។

ជានំាួយលេាបណា្តា ញសមា្រា បាប់ា្រពាន័ា្ធបា្រតាបិតា្តាកិា រ www.dell.com/support/windows

ពាត័ាម៌ា នអាពំាកីា រដេា ា សា្រា យបញា្ហា  សេា វភេា ណែានា ាអំា្នកបា្រេាបា្រា សា ់កា រណែានា ាអំាពំាកីា រ
ដាឡំេាង កា របញា្ជា កាអ់ាពំាផីលាតិផល បា្លកាជ់ានំាួយផា្នែាកបចា្ចេាកទេាស ដា្រា យវា ឺកា រអា បាដ់េាតសាូហា្វ
វែារជា ដេាម។

www.dell.com/support

អតា្ថបទមាូលដា្ឋា នចាណំេាា ដាងឹរបសា ់Dell សមា្រា បាប់ញា្ហា ផា្សេាងៗពាកីាុាពំា្យាូទារ័។ 1. ចាូលមេាលគេាហទាពំារ័ www.dell.com/support។
2. វា យបញា្ចាូលអា្វាដីែាលចងារ់កឬពា កា្យគនា្លាាឹ នេា កា្នាុងបា្រអបា ់សា្វែាងរក ។
3. ចាុច សា្វែាងរក ដេាមា្បាបីងា្ហា ញអតា្ថបទដែាលទា កាទ់ង។

សា្វែាងយលា ់នាងិដាងឹពាត័ាម៌ា នដាូចខា ងកា្រេា មអាពំាផីលាតិផលរបសាអ់ា្នក៖

• លកា្ខណា បចា្ចេាកទេាសនៃាផលាតិផល
• បា្រពាន័ា្ធដាណំេារកា រ
• កា រតមា្លេាង នាងិបា្រេាបា្រា សាផ់លាតិផលរបសាអ់ា្នក
• កា របមា្រាុងទាុកទានិា្ននាយ័
• កា រដេា ា សា្រា យបញា្ហា  នាងិកា រវាភិា គ
• កា រសា្តា រពារីេា ងចកា្រ នាងិបា្រពាន័ា្ធ
• ពាត័ាម៌ា ន BIOS

សាូមចាូលមេាល Me and My Dell តា មរយា គេាហទាពំារ័ www.dell.com/support/
manuals។

ដេាមា្បាសីា្វែាងរក Me and My Dell ដែាលទា កាទ់ងនាងឹផលាតិផលរបសាអ់ា្នក សាូមកាណំតាអ់តា្ត
សញា្ញា ណផលាតិផលរបសាអ់ា្នកតា មរយា វាធិាមីាួយកា្នាុងចាណំេា មវាធិាខីា ងកា្រេា ម៖

• ជា្រេាសរេាស កាណំតាផ់លាតិផល។
• រកទាតីា ាងំផលាតិផលរបសាអ់ា្នកតា មរយា មាា៉នឺាុយដែាលធា្លា កាច់ាុា កា្រេា ម មេាលផលាតិផល។
• វា យបញា្ចាូល លេាខសា្លា កសេាវា កមា្ម ឬ លេាខសមា្គា លាផ់លាតិផល ទេា កា្នាុងបា្រអបាស់ា្វែាងរក។

កា រទានំា កាទ់ានំងមកកា្រាុមហាាុ៊ន Dell

កា រទានំា កាទ់ានំងមកកា្រាុមហាាុ៊ន Dell សមា្រា បាក់ា រលកា ់កា រគា ាទំា្រផា្នែាកបចា្ចេាកទេាស ឬបញា្ហា សេាវា កមា្មរបសាអ់តាថិាជិន សាូមចាូលមេាល www.dell.com/contactdell។
ចាណំា ា ំភា ពដែាលអា ចរកបា នមា នកា របា្រែាបា្រាួលតា មបា្រទេាស នាងិផលាតិផល ហេាយសេាវា កមា្មខា្លា ពាុាមំា ននេា កា្នាុងបា្រទេាសរបសាអ់ា្នកទេា ។

ចាណំា ា ំបា្រសានិបេាអា្នកពាុាមំា នសេាវា អាា៊នីធាណឺេាតទេា អា្នកអា ចសា្វែាងរក សាូមសា្វែាងរកពាត័ាម៌ា នទានំា កាទ់ានំងលេាវាកិា្កយបតា្រជា វទានំាញិ បាណ័ា្ណវេាចខា្ចបា ់វាកិា្កយបតា្រទាូទា តាប់ា្រា កា ់ឬ កា តា ឡាុកផលាតិ
ផល Dell ។
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