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ដំឡេងងកុំរ្យូេ័រ Inspiron 3593របស់អ្នក

្ំណា ំរូបភារឡៅក្នុងឯកស្រឡនះអា្នឹងមានភារខុសរា្ន រីកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកអាប្ស័យឡៅឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលឡោកអ្នករានបញ្្ជ េិញ។

1. ភា្ជ ប់ឡៅអាដាប់េ័រថាមរលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមរល។

្ំណា ំឡដងម្បីរក្សាថាមរលថ្ម ប្តូែដាក់ថ្មក្នុងមាូដសនសេំថាមរល។ ភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថាមរល និង្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីឡបងកកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។

2. បញចេប់ការដំឡេងងប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ។
សប្មាប ់Ubuntu ៖

ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡេងង ។ សប្មាប់រ័ត៌មានអំរីការដំឡេងង និងការកំណត ់Ubuntu សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 មមរយៈ www.dell.com/support។

សប្មាប់ Windows ៖

ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡេងង ។ ឡៅឡរលកំរុងតឡមួងង Dell ដណនាំថា អ្នក៖

• ភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញឡដងម្បីអាប់ឡដតែីនដូ

្ំណា ំឡបងអ្នកកំរុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតដខសេដដលមានសុែតបិភារ សូមងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតដខសេឡៅឡរលឡស្នងសុំ។

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

3. ដណនាឲំ្យ ដសវេងរក និងឡប្បងកម្ម ែិធី Dell រីមុជានុយចាប់ឡលដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell ឡៅក្នុង Windows 10 Home ក្នុងមាូដ S

ធនធាន បរិយ៉យ

ការ្ុះបញ្ជីលលិតលល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំរ្យូេ័របស់អ្នកនមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េរីប្កុមហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។

SupportAssist

រិនិត្យឡមងលសុខភារដល្នករឹង និងសូហវេដែររបស់កុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកឡដាយប្បុងប្បយ័ត្ន។ ឧបករណ ៍SupportAssist OS Recovery ឡដាះប្ស្យបញ្ហា នមួយប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូមឡមងល
ឯកស្រ SupportAssist មមរយៈ www.dell.com/support។

្ំណា ំឡៅក្នុង SupportAssist ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំណត់ននការធានាឡដងម្បីបនតាសុរលភារថ្មី ឬដំឡេងងកប្មិតធានារបស់អ្នក។
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https://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
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals


មរ៉ង 2. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell ឡៅក្នុង Windows 10 Home

ធនធាន បរិយ៉យ

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

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

ការអាប់ដដត Dell

អាប់ឡដតកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយែឺឧបករណ៍សំខាន់ៗឡៅឡរលអា្ទាញយករាន។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីការឡប្បងប្រាស់ការអាប់ឡដត Dell សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន 
SLN305843 មមរយៈ www.dell.com/support។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មែិធីសូហវេដែរដូ្នសូហវេដែរដដលប្តូែរាននែ បាុដនតាមិនរានដំឡេងងនមុនឡៅឡលងកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមរីការឡប្បងប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនឌីជីថល Dell សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន 153764 
មមរយៈ www.dell.com/support។

SupportAssist

រិនិត្យឡមងលសុខភារដល្នករឹង និងសូហវេដែររបស់កុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកឡដាយប្បុងប្បយ័ត្ន។ ឧបករណ ៍SupportAssist OS Recovery ឡដាះប្ស្យបញ្ហា នមួយប្បរ័ន្ធប្បតិបតតាិការ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូមឡមងល
ឯកស្រ SupportAssist មមរយៈ www.dell.com/support។

្ំណា ំឡៅក្នុង SupportAssist ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំណត់ននការធានាឡដងម្បីបនតាសុរលភារថ្មី ឬដំឡេងងកប្មិតធានារបស់អ្នក។
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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
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
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ខាងឡ្វេង

1. រន្ធអាដាប់េ័រថាមរល

ភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថាមរលឡដងម្បីលដាល់ថាមរលដល់កុំរ្យូេ័រ។
2. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (ប្បឡេេ C) (នជឡប្មងស)

ការភា្ជ ប់ឡៅឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប លតាល់ឡល្បងនឡល្ទរេិន្នន័យរហូតដល់ 5 Gbps ។

្ំណា ំរន្ធឡនះមិនរាំប្េការស្ស្ទីមែីឡដអ/ូសំឡេងឡេ។

្ំណា ំរន្ធឡនះមានដតឡៅឡលងកុំរ្យូេ័រដដលរានភា្ជ ប់មកនមួយកាតប្កាហវេិកដា្់បាុឡណាោ ះ។

3. រន្ធ HDMI

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

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

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

ភា្ជ ប់កាសឡលងកលល ឬកាសប្តឡ្សក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) ។

ស្តា ំ

សប្មាប់កុំរ្យូេ័រដដលមានភា្ជ ប់នមួយប្ដាយអុបេិក

1. រន្ធកាត SD

អានរី និងសរឡសរឡៅកាន់កាត SD ឡដាយរាំប្េប្បឡេេកាតដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ឌីជីថលសុែតបិភារ (SD)
• ឌីជីថលសុែតបិភារសមតបភារខ្ពស់ (SDHC)
• ឌីជីថលសុែតបិភារសមតបភារបដនបម (SDXC)

2. រន្ធ USB 2.0

ភា្ជ ប់ឡប្រងងកុំរ្យុេ័រដូ្នឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប និងមាា សុីនឡរាះរុម្ព។ លតាល់ឡល្បងនឡល្ទរេិន្នន័យរហូតដល់ 480 Mbps។
3. ប្ដាយអុបេិ្

អានរី និងសរឡសរ្ូល CDs, DVDs និងថាស Blu-ray។

2
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្ំណា ំការរាំប្េ Blu-ray មានឡៅក្នុងតំបន់នក់ោក់ដតបាុឡណាោ ះ។

4. រន្ធដខសេសនតាិសុខ (រ៉ងដុំប្ជុង)

ភា្ជ ប់ដខសេសុែតបិភារឡដងម្បីេប់ស្កា ត់សកម្មភាររំកិលកុំរ្យុេ័ររបស់អ្នកឡដាយរា្ម នការអនុញ្ញា ត។

សប្មាប់កុំរ្យូេ័រដដលមិនមានភា្ជ ប់នមួយប្ដាយអុបេិក

1. រន្ធកាត SD

អានរី និងសរឡសរឡៅកាន់កាត SD ឡដាយរាំប្េប្បឡេេកាតដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ឌីជីថលសុែតបិភារ (SD)
• ឌីជីថលសុែតបិភារសមតបភារខ្ពស់ (SDHC)
• ឌីជីថលសុែតបិភារសមតបភារបដនបម (SDXC)

2. រន្ធ USB 2.0

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

ភា្ជ ប់ដខសេសុែតបិភារឡដងម្បីេប់ស្កា ត់សកម្មភាររំកិលកុំរ្យុេ័ររបស់អ្នកឡដាយរា្ម នការអនុញ្ញា ត។

រាត

1. ្ុ្តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។
2. បន្ទះបាះ

ផួ្ស់េីប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងបន្ទះបាះឡដងម្បីផួ្ស់េីអង្គ្ង្អុលរបស់កូនកណដាុ រ។ បាះឡដងម្បី្ុ្ឡ្វេង និងបាះឡដាយឡប្បងប្មាមនដរីរឡដងម្បី្ុ្ស្តា ំ។
3. តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ។
4. ប៊ូតុងថាមរលដដលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដអុបេិ្

្ុ្ឡបងកកុំរ្យុេ័រ ឡបងងបិេ ក្នុងស្ប នភារឡដក ឬក្នុងស្ប នភារសំងំ។

ឡៅឡរលកុំរ្យូេ័រប្តូែរានឡបងក ្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីដាក់ឲ្យកុំរ្យូេ័រ្ូលក្នុងសភារឡដក ្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឲ្យនប់រយៈឡរល 4 ែិនាេីឡដងម្បីបិេកុំរ្យូេ័រទាងំបង្ខំ។

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

manuals។

ឡអប្កង់

1. កាឡមរ៉ា

អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកជដជកកំស្នតានែីឡដអូ ចាប់យករូបភារ និងថតែីឡដអូ។
2. រនួជាស្ប នភារកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡរលកាឡមរ៉ា កំរុងដតឡប្បង។
3. មីប្កូហវេូន

លតាល់េិន្នន័យបញចេូលសំឡេងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយាូ ឡៅនសំឡេង នឡដងម។

ខាងឡប្កាម

សប្មាប់កុំរ្យូេ័រដដលមានភា្ជ ប់នមួយប្ដាយអុបេិក

1. ឧបករណ៍បំរងសំឡេងខាងឡ្វេង

លតាល់ការបឡញចេញសំឡេង។
2. សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម

សួ្កឡសងកម្មរជានឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខរិឡសសដដលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្រងងហាដដែរក្នុងកុំរ្យុេ័រ និង្ូលឡមងលរ័ត៌មានអំរីការធានា។
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3. ឧបករណ៍បំរងសំឡេងខាងស្តា ំ

លតាល់ការបឡញចេញសំឡេង។

សប្មាប់កុំរ្យូេ័រដដលមិនមានភា្ជ ប់នមួយប្ដាយអុបេិក

1. ឧបករណ៍បំរងសំឡេងខាងឡ្វេង

លតាល់ការបឡញចេញសំឡេង។
2. សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម

សួ្កឡសងកម្មរជានឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខរិឡសសដដលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្រងងហាដដែរក្នុងកុំរ្យុេ័រ និង្ូលឡមងលរ័ត៌មានអំរីការធានា។
3. ឧបករណ៍បំរងសំឡេងខាងស្តា ំ

លតាល់ការបឡញចេញសំឡេង។
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ែិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ង 3. ែិមាប្ត និងេម្ងន់

បរិយ៉យ តនមួ

កម្ពស់៖

មុខ • 19.89 មម (0.78 អុីញ—រា្ម នប្ដាយអ៊ុបេិ្)
• 20.66 មម (0.81 អុីញ—នមួយប្ដាយអ៊ុបេិ្)

ខាងឡប្កាយ • 19.90 មម (0.78 អុីញ—រា្ម នប្ដាយអ៊ុបេិ្)
• 22.70 មម (0.89 អុីញ—នមួយប្ដាយអ៊ុបេិ្)

េេឹង 380 មម (14.96 អុីញ)

ជឡប្ៅ 258 មម (10.10 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរមា) • 2 រក (4.41 ឡផ្ន—រា្ម នប្ដាយអុបេិក)
• 2.28 រក (5.03 ឡផ្ន —រា្ម នប្ដាយអុបេិក)

្ំណា ំេម្ងន់ននកុំរ្យូេ័របស់អ្នកដប្បប្បនលឡៅមមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡៅឡរលបញ្្ជ េិញ និងភារដប្បប្បនលឡៅឡរលលលិត។

អង្គដំឡណងរការ
មរ៉ង 4. អង្គដំឡណងរការ

បរិយ៉យ តនមួ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3-1005G1 ជំនាន់េី 10 Intel Core i5-1035G1 ជំនាន់េី 10 Intel Core i7-1065G7 ជំនាន់េី 10 

ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់

្ំនួនស្នូល 2 4 4

្ំនួនឡប្សតេត 4 8 8

ឡល្បងន 3.4 GHz 3.6 GHz 3.8 GHz

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 4 MB 6 MB 8 MB

ប្កាហវេិកនប់ ប្កាហវេិក Intel UHD ប្កាហវេិក Intel UHD Intel Iris Plus Graphics

សំណុំឈីប
មរ៉ង 5. សំណុំឈីប

បរិយ៉យ តនមួ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3-1005G1 ជំនាន់េី 
10 

Intel Core i5-1035G1 ជំនាន់េី 10 Intel Core i7-1065G7 ជំនាន់េី 10 

3
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បរិយ៉យ តនមួ

សំណុំឈីប រានរួមបញចេូលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ រានរួមបញចេូលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ រានរួមបញចេូលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ

េេឹងដខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit 64-bit 64-bit

Flash EPROM 16 MB + 8 MB 16 MB + 8 MB 16 MB + 8 MB

PCIe bus រហូតដល់ ជំនាន់េី 3.0 រហូតដល់ ជំនាន់េី 3.0 រហូតដល់ ជំនាន់េី 3.0

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

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 6. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអង្គ្ងចាំ

បរិយ៉យ តនមួ

រន្ធ រន្ធ SODIMM ្ំនួនរីរ

ប្បឡេេ ឆាដនលឡេវេ DDR4

ឡល្បងន • 2666 MHz
• 3200 MHz (សប្មាប់ដតកុំរ្យូេ័រដដលមានភា្ជ ប់នមួយកាតប្កាហវេិកដា្់ដតបាុឡណាោ ះ)។

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

កប្មិត្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

េំហំអង្គ្ងចាំក្នុងមួយរន្ធ 4 GB, 8 GB, ឬ 16 GB

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ • 4 GB DDR4 ឡៅ 2666/3200 MHz (1 x 4 GB)
• 8 GB DDR4 ឡៅ 2666/3200 MHz (2 x 4 GB)
• 8 GB DDR4 ឡៅ 2666/3200 MHz (1 x 8 GB)
• 12 GB DDR4 ឡៅ 2666/3200 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)
• 16 GB DDR4 ឡៅ 2666/3200 MHz (2 x 8 GB)
• 16 GB DDR4 ឡៅ 2666/3200 MHz (1 x 16 GB)

អង្គ្ងចា ំIntel Optane (នជឡប្មងស)
បឡ្ចេក ែិេ្យា Intel Optane ឡប្បងប្រាស់បឡ្ចេក ែិេ្យាអង្គ្ងចា ំ3D XPoint ឡហងយឡដងរតួនាេីន ឃំួ្ងសមា្ង ត់/អង្គបឡងកាងនឡល្បងន និង/ឬ ឧបករណ៍ល្ទុកឡដាយអាប្ស័យឡលងអង្គ្ងចាំ Intel Optane ដដលរានដំឡេងងឡលងកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។

កុំរ្យូេ័ររបស់អ្នករាំប្េអង្គ្ងចា ំIntel Optane ដូ្តឡៅឡនះ៖

• អង្គ្ងចាំ Intel Optane M10
• អង្គ្ងចាំ Intel Optane M15

អង្គ្ងចាំ Intel Optane M10
អង្គ្ងចាំ Intel Optane M10 ឡដងរតួនាេីនឧបករណ៍ល្ទុកឃំួ្ងសមា្ង ត់មិនដប្បប្បនល/អង្គជំរុញដតបាុឡណាោ ះ ឡដាយអនុញ្ញា តឲ្យមានការរឡនួងនឡល្បងន អាន/សរឡសរ សប្មាប់ឧបករណ៍ល្ទុកប្ដាយថាសរឹង។ ងមិនជំនួស ឬបដនបមអង្គ្ងចា ំ(RAM) ដដលរានដំឡេងងឡៅឡលងកុំរ្យូេ័ររបស់
អ្នកឡេ។
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មរ៉ង 7. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននអង្គ្ងចា ំIntel Optane M10

បរិយ៉យ តនមួ

អនតារមុខ PCIe ជំនាន់ 3.0x2 NVMe

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ M.2

Form factor 2280

សមតបភារ 16 GB ឬ 32 GB

្ំណា ំអង្គ្ងចាំ Intel Optane M10 ប្តូែរានរាបំ្េឡៅឡលងកុំរ្យូេ័រដដលបំឡរញមមលក្ខខណ្ឌ ដូ្ខាងឡប្កាម៖

• អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េ ី7 ឬខ្ពស់នងឡនះ
• កំដណ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់នងឡនះ (អាប់ឡដតប្បចាំឆា្ន )ំ
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំដណ 15.7 ឬខ្ពស់នងឡនះ

អង្គ្ងចា ំIntel Optane M15
អង្គ្ងចា ំIntel Optane M15 ឡដងរតួនាេីនឧបករណ៍ល្ទុកឃួ្ំងសមា្ង ត់មិនដប្បប្បនល/អង្គជំរុញដតបាុឡណាោ ះ ឡដាយអនុញ្ញា តឲ្យមានការរឡនួងនឡល្បងន អាន/សរឡសរ សប្មាប់ឧបករណ៍ល្ទុកប្ដាយថាសរឹង។ ងមិនជំនួស ឬបដនបមអង្គ្ងចា ំ(RAM) ដដលរានដំឡេងងឡៅឡលងកុំរ្យូេ័ររបស់
អ្នកឡេ។

មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ Intel Optane M15

បរិយ៉យ តនមួ

អនតារមុខ PCIe ជំនាន់ 3.0x4 NVMe

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ M.2

Form factor 2280

សមតបភារ 16 GB ឬ 32 GB

្ំណា ំអង្គ្ងចាំ Intel Optane M15 ប្តូែរានរាបំ្េឡៅឡលងកុំរ្យូេ័រដដលបំឡរញមមលក្ខខណ្ឌ ដូ្ខាងឡប្កាម៖

• អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េ ី7 ឬខ្ពស់នងឡនះ
• កំដណ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់នងឡនះ (អាប់ឡដតប្បចាំឆា្ន )ំ
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំដណ 17 ឬខ្ពស់នងឡនះ

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 9. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ប

បរិយ៉យ តនមួ

ខាងឡប្ប៖

បណាតា ញ រន្ធ RJ45 មួយ

USB • រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ្ំនួនរីរ
• រន្ធ USB 2.0 មួយ
• រន្ធ USB 3.1 ប្បឡេេ C ជំនាន់េី 1 មួយ (នជឡប្មងស)

អូឌីយាូ រន្ធកាសប្តឡ្សក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) មួយ។

ែីឡដអូ រន្ធ HDMI មួយ

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស រន្ធ SD-card មួយ

រន្ធដកឃីង មិនរាបំ្េ
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បរិយ៉យ តនមួ

រន្ធអាដាប់េ័រថាមរល (DC-្ូល) 4.5 មម x 2.9 មម ្ំនួនមួយ

សនតាិសុខ រន្ធដខសេសនតាិសុខមួយ (រ៉ងរីរ៉ា មីត)

មរ៉ង 10. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់

បរិយ៉យ តនមួ

ខាងក្នុង៖

M.2 • រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់កាត Wi-Fi និងប៊ួូធូស រួមបញចេូលរា្ន
• រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់ឧបករណ៍ខាងឡប្កាម៖

• ប្ដាយស្ប នភាររឹង (2230/2280)
• អង្គ្ងចា ំIntel Optane (2280)

្ំណា ំឡដងម្បីដសវេងយល់បដនបមអំរីលក្ខណៈរិឡសសននប្បឡេេកាតប្បឡេេ M.2 សូមឡមងលអតបបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹង 
SLN301626 ។

េំនាក់េំនង

អុីសជាណិត
មរ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសអុីសជាណិត

បរិយ៉យ តនមួ

ឡលខមាូដដល ឧបករណ៍ប្រប់ប្រងអុីសជាណិតភា្ជ ប់ឡៅឡលងផ្្ទ ងំប្បរ័ន្ធ

អប្មបញ្ជូន 10/100 Mbps

មាូឌុលឥតដខសេ
មរ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុលឥតដខសេ

បរិយ៉យ តនមួ

ឡលខមាូដដល Qualcomm QCA9565 
(DW1707)

Qualcomm QCA9377 
(DW1810)

Qualcomm 
QCA61x4A 
(DW1820)

Intel Wireless-AC 
9462

Intel Wireless-AC 
9560

អប្មបញ្ជូន រហូតដល់ 150 Mbps រហូតដល់ 433 Mbps រហូតដល់ 867 Mbps រហូតដល់ 433 Mbps រហូតដល់ 867 Mbps

បង់ឡប្បកង់ដដលរានរាំប្េ 2.4 GHz Dual band 2.4 GHz/5 
GHz

Dual band 2.4 GHz/5 
GHz

Dual band 2.4 GHz/5 
GHz

Dual band 2.4 GHz/5 
GHz

សតាង់ដារឥតដខសេ WiFi 802.11b/g/n • WiFi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (WiFi 

802.11n)
• Wi-Fi 5 (WiFi 

802.11ac)

• WiFi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (WiFi 

802.11n)
• Wi-Fi 5 (WiFi 

802.11ac)

• WiFi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (WiFi 

802.11n)
• Wi-Fi 5 (WiFi 

802.11ac)

• WiFi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (WiFi 

802.11n)
• Wi-Fi 5 (WiFi 

802.11ac)

ការអុិនប្រីប • 64-bit/128-bit 
WEP

• AES-CCMP
• TKIP

• 64-bit/128-bit 
WEP

• AES-CCMP
• TKIP

• 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 ប៊ួូធូស 4.0 ប៊ួូធូស 4.2 ប៊ួូធូស 4.2 ប៊ួូធូស 5.0 ប៊ួូធូស 5.0
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អូឌីយាូ
មរ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអូឌីយាូ

បរិយ៉យ តនមួ

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204

ការបដមួងឡសដាឡរាអូ រានរាបំ្េ

អុីនធជាឡហវេសខាងក្នុង អូឌីយាូរុណភារខ្ពស់

អុីនធជាឡហវេសខាងឡប្ប ដខសេឡដាតកាស (កាសឡសតារីអូ/មីប្កូហវេូន្ូល)

ឧបករណ៍បំរងសំឡេង រីរ

អំេួីឧរាល័រខាងក្នុង រានរាបំ្េ (កូដិ្អូឌីយាូប្តូែរានបញចេូល)

ឧបករណ៍បញ្្ជ សំឡេងខាងឡប្ប ការប្រប់ប្រងឡដាយប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

ឧរាល័របឡញចេញសឡមួង៖

នមធ្យម 2 W

ខ្ពស់ 2.5 W

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ មិនរាបំ្េ

មីប្កូហវេូន រានរាបំ្េ

ការរក្សាេុក
កុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកមានភា្ជ ប់នមួយរ្នាសម្ព័ន្ធណាមួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ប្ដាយស្ប នភាររឹង M.2 ្ំនួនមួយ
• ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ មួយ
• ប្ដាយស្ប នភាររឹង M.2 ្ំនួនមួយ និង ប្ដាយរឹង 2.5-អុីញ្ំនួនមួយ

្ំណា ំប្ដាយស្ប នភាររឹង រជានប្ដាយ្ម្បង។

• ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ ្ំនួនមួយ និងអង្គ្ងចា ំIntel Optane Memory M10 ឬ M15 ្ំនួនមួយ

្ំណា ំប្ដាយរឹង 2.5-អុីញ រជានប្ដាយ្ម្បង។

មរ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេំហំល្ទុក

Form factor ប្បឡេេ្ំណុ្ប្បទាក់ សមតបភារ

ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ SATA AHCI រហូតដល់ 6 Gbps រហូតដល់ 2 TB

ប្ដាយស្ប នភាររឹង M.2 2230/2280 PCIe NVMe ជំនាន់3.0 x4, រហូតដល់ 32 Gbps រហូតដល់ 1 TB

ប្ដាយអ៊ុបេិ្រ៉ងឡសតាងង 9.5 មម
្ំណា ំអា្អនុែតតារានដតឡៅឡលងកុំរ្យូេ័រដដលភា្ជ ប់មកនមួយប្ដាយអ៊ុបេិ្បាុឡណាោ ះ

SATA AHCI រហូតដល់ 1.5 Gbps ប្ដាយអ៊ុបេិ្រ៉ងឡសតាងង្ំនួនមួយ

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ រន្ធ SD-card មួយ
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បរិយ៉យ តនមួ

រាបំ្េកាត • ឌីជីថលសុែតបិភារ (SD)
• ឌីជីថលសុែតបិភារសមតបភារខ្ពស់ (SDHC)
• ឌីជីថលសុែតបិភារសមតបភារបដនបម (SDXC)

្ំណា ំសមតបភារអតិបរមាដដលរានរាំប្េឡដាយកាតឡមឡឌសខុសរា្ន អាប្ស័យឡលងសតាង់ដារននកាតឡមឡឌសដដលឡប្បងឡៅក្នុងកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នក។

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកាតា រ្ុ្

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ • កាតា រ្ុ្រា្ម នរនួជាឡប្កាយ
• កាដា រ្ុ្មានរនួជាឡេួងងខាងឡប្កាយ

េប្មង់ QWERTY

្ំនួនប្រាប់្ុ្ • សហរដ្ឋអាឡមរិក និងកាណាដា៖ 101 ប្រាប់
• ្ប្កេរអង់ឡរួស៖ 102 ប្រាប់
• ជបាុន៖ 105 ប្រាប់
• ប្បឡេសឡប្បសុីល៖ 104 ប្រាប់្ុ្

េំហំ រំោតរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយ X = 19.05 មម

្មា្ង យរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត Y = 18.05 មម

ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់ ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកាតា រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្ញា ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តូែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បី
បំឡរញមុខង្រេីរីរ។ ឡដងម្បីងយតួអកសេរបដនបម សូម្ុ្ Shift និងប្រាប់្ុ្ដដលប្តូែ្ុ្។ ឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ សូម្ុ្ Fn និងប្រាប់្ុ្
ដដល្ង់រាន។

្ំណា ំអ្នកអា្កំណត់ឥរិយ៉បថបឋមននប្រាប់្ុ្មុខង្រ (F1–F12) ឡដាយផួ្ស់បតាូរ Function Key 
Behavior (ឥរិយ៉បថប្រាប់្ុ្មុខង្រ) ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡេងង BIOS ។

See Keyboard shortcuts.

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកាឡមរ៉ា

បរិយ៉យ តនមួ

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡេេ កាឡមរ៉ា  RGB HD

េីមងំ ខាងមុខ (រីឡលងឡអប្កង់ LCD)

ប្បឡេេអង្គញាណ បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាណ CMOS

រុណភារបង្ហា ញ៖

រូបភារហ្នឹង 0.92 ឡមហាកា េិ្ដសល

ែីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអងកាត់ប្េូង 78.6 ដជាឡប្ក
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បន្ទះបាះ
មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបន្ទះបាះ

បរិយ៉យ តនមួ

រុណភារបង្ហា ញ៖

ឡលដាក 3215

បញ្ឈរ 3215

ែិមាប្ត៖

ឡលដាក 105 ម.ម (4.13 អុីញ)

បញ្ឈរ 80 មម (3.15 អុីញ)

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

អាដាប់េ័រថាមរល
មរ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអាដាប់េ័រថាមរល

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ 45 W 65 W

អង្គត់លចេិត (ឧបករណ៍ភា្ជ ប់) 4.5 មម x 2.9 មម 4.5 មម x 2.9 មម

កមួាងំែូលត៍ឡេួងង្ូល 100 VAC–240 VAC 100 VAC–240 VAC

ឡស្ហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz–60 Hz 50 Hz–60 Hz

្រនតាឡេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.30 A 1.60 A

បឡញចេញ្រនតា (បនតា) 2.31 A 3.34 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡេួងង្ូល 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 ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)

ថ្ម
្ំណា ំDell សូមដណនាឲំ្យអ្នកស្កថ្មនឡេសងទាត់ឡដងម្បីឲ្យការឡប្បងប្រាស់ថ្មល្អប្បឡសងរបំលុត។ ប្បសិនឡបងថ្មដដលស្ករបស់អ្នកប្តូែរានអស់ទាងំប្សុង សូមភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថាមរល ឡបងកកុំរ្យូេ័របស់អ្នក ឡហងយបនា្ទ ប់មកចាប់ឡលតាងមកុំរ្យូេ័ររបស់អ្នកឡេងងែិញឡដងម្បីកាត់បនបយការឡប្បងប្រាស់ថាមរល។

មរ៉ង 20. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកថ្ម

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ លី្ូមអុីយាុង "ស្្ម ត" 3 ប្រាប់ (33 WHr) លី្ូមអុីយាុង "ស្្ម ត" មាន 3 ប្រាប់ (42 WHr)

កមួាងំនែាូល៍ 10.95 VDC 11.40 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.2 រ.ក (0.44 ឡផ្ន) 0.2 រ.ក (0.44 ឡផ្ន)
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បរិយ៉យ តនមួ

ែិមាប្ត៖

កម្ពស់ 5.90 ម.ម (0.23 អុីញ) 5.90 ម.ម (0.23 អុីញ)

េេឹង 175.37 មម (6.9 អុីញ) 97.15 ម.ម (3.82 អុីញ)

ជឡប្ៅ 90.73 មម (3.57 អុីញ) 184.15 ម.ម (7.25 អុីញ)

កប្មិតសីតុណហា ភារ៖

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

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

រយៈឡរលប្បតិបតតាិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរល
ខួាងំនក់ោក់។

ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ
ថាមរលខួាំងនក់ោក់។

រយៈឡរលស្ក (ប្បហាក់ប្បដហល) 4 ឡមាា ង (ឡៅឡរលកុំរ្យូេ័របិេ)
្ំណា ំប្រប់ប្រងឡរលឡែោស្កថ្ម ឡថរឡែោ ឡរលចាប់ឡលតាងម និងឡរលបញចេប់នឡដងម ឡដាយ
ឡប្បងប្រាស់កម្ម ែិធ ីDell Power Manger (អ្នកប្រប់ប្រងថាមរល 
Dell) ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីកម្ម ែិធី Dell Power 
Manger សូមឡមងល Me and My Dell មមរយៈ 
www.dell.com។

4 ឡមាា ង (ឡៅឡរលកុំរ្យូេ័របិេ)
្ំណា ំប្រប់ប្រងឡរលឡែោស្កថ្ម ឡថរឡែោ ឡរលចាប់ឡលតាងម និងឡរលបញចេប់នឡដងម 
ឡដាយឡប្បងប្រាស់កម្ម ែិធី Dell Power Manger (អ្នកប្រប់ប្រង
ថាមរល Dell) ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីកម្ម ែិធី Dell Power 
Manger សូមឡមងល Me and My Dell មមរយៈ 
www.dell.com។

អាយុកាល (ប្បដហល) ែដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 ែដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

ថ្មប្រាប់សំដបាត CR-2032 CR-2032

រយៈឡរលប្បតិបតតាិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរល
ខួាងំនក់ោក់។

ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ
ថាមរលខួាំងនក់ោក់។

ឡអប្កង់
មរ៉ង 21. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡអប្កង់

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ រុណភារបង្ហា ញខ្ពស់ (HD) រុណភារកប្មិតខ្ពស់ឡរញ (FHD)

បឡ្ចេកែិេ្យាផ្ដណល ឡណមាា េិកធវេីស (TN) ឡណមាា េិកធវេីស (TN)

កប្មិតរនួជា (េូឡៅ) 220 nits 220 nits

ខា្ន ត (តំបន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 194 មម (7.64 អុីញ) 194 មម (7.64 អុីញ)

េេឹង 344 មម (13.54 អុីញ) 344 មម (13.54 អុីញ)

អងកាត់ប្េូង 395 មម (15.55 អុីញ) 395 មម (15.55 អុីញ)

រុណភារបង្ហា ញឡដងម 1366 x 768 (HD) 1920 x 1080 (FHD)

ឡមហា្គ េិ្ដសល 1.0 2.0

រណ៌ gamut NTSC 45% NTSC 45%

េិ្ដសល ក្នុង មួយអុីញ (PPI) 100 142

សមាមាប្តភារខុសរា្ន  (អប្ប) 400:1 400:1

រយៈឡរលឡ្ួងយតប (អតិ) 25 ms 25 ms
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បរិយ៉យ តនមួ

អប្មរីឡស្ហវេស 60 Hz 60 Hz

ការឡមងលរីមុំឡលតាក • ខាងឡ្វេង៖ 40 ដជាឡប្ក
• ខាងស្តា ំ៖ 40 ដជាឡប្ក

• ខាងឡ្វេង៖ 40 ដជាឡប្ក
• ខាងស្តា ំ៖ 40 ដជាឡប្ក

ការឡមងលរីមុំបញ្ឈរ • ខាងឡលង៖ 10 ដជាឡប្ក
• រាតឡប្កាម៖ 30 ដជាឡប្ក

• ខាងឡលង៖ 10 ដជាឡប្ក
• រាតឡប្កាម៖ 30 ដជាឡប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.252 មម 0.179 មម

ការឡប្បងប្រាស់ថាមរល (អតិបរមា) 4.0 W 3.7 W

ការប្បឆំាង្ំណាងំរនួជា vs រូបរ៉ងេួជារឡោង ប្បឆាងំ្ំណាងំរនួជា ប្បឆាងំ្ំណាងំរនួជា

ជឡប្មងសការបាះ មិនរាបំ្េ មិនរាបំ្េ

កម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនដ (នជឡប្មងស)
មរ៉ង 22. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ

បរិយ៉យ តនមួ

បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាណ បាះ

កប្មិតរុណភារអង្គញាណ 500 PPI

តំបន់អង្គញាណ 5.49 មម x 4.47 មម (0.21 អុីញ x 0.17 អុីញ)

េំហំេីកដសលអង្គញាណ 108 េីកដសល x 88 េីកដសល

ែីឡដអូ
មរ៉ង 23. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកែីឡដអូ

ប្កាហវេិ្ដា្់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡេេអង្គ្ងចាំ

NVIDIA GeForce MX230 មិនរាបំ្េ 2 GB GDDR5

មរ៉ង 24. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកែីឡដអូ

ប្កាហវេិកនប់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡណងរការ

ប្កាហវេិក Intel UHD រន្ធ HDMI មួយ អង្គ្ងចាំប្បរ័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក Intel Core i3/i5 ជំនាន់េី 10 

Intel Iris Plus Graphics រន្ធ HDMI មួយ អង្គ្ងចាំប្បរ័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក Intel Core i7 ជំនាន់េី 10

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

មរ៉ង 25. 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)
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បរិយ៉យ កំរុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

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)

* រានងស់ដែងឡដាយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យដដល្មួងបរិស្ប នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលប្ដាយថាសរឹងកំរុងឡប្បង។
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ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

្ំណា ំតួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរា្ន អាប្ស័យឡលងការកំណត់ភាស្របស់កាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ដដលប្តូែរានឡប្បងសប្មាប់លួូែកាត់ឡៅដតមានដូ្រា្ន ឡៅប្រប់ការកំណត់ភាស្ទាងំអស់។

ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកាតា រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្ញា ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាងំឡនះអា្ប្តូែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ។ សញ្ញា ដដលបង្ហា ញឡៅខាងឡប្កាមប្រាប់្ុ្ បង្ហា ញរីតួអកសេរដដលប្តូែរាន្ុ្ ឡៅឡរលដដលប្រាប់្ុ្ប្តូែរាន្ុ្។ ឡបងអ្នក្ុ្ Shift 

និងប្រាប់្ុ្ សញ្ញា បង្ហា ញឡៅដល្នកខាងឡលងននប្រាប់្ុ្ដដលប្តូែរាន្ុ្។ ឧទាហរណ៍ ឡបងអ្នក្ុ្ 2, 2 ឡ្ញមក; ឡបងអ្នក្ុ្ Shift + 2, @ ឡ្ញមក។

ប្រាប់្ុ្ F1-F12 ដដលឡៅខាងឡលងបំលុតននកាតា រ្ុ្ រជានប្រាប់្ុ្function (មុខង្រ) សប្មាប់ប្រប់ប្រងរហុឡមឡឌស ដូ្ដដលរានបង្ហា ញឡដាយរូបភារឡៅដល្នកខាងឡប្កាមននប្រាប់្ុ្។ ្ុ្ប្រាប់្ុ្ function ឡដងម្បីឲ្យងឡធវេងកិ្ចេការដដលតំណាងឡដាយរូបតំណាង។ ឧទាហរណ៍ ការ្ុ្ 
F1 បិេសំឡេង (សូមឡមងលមរ៉ងខាងឡប្កាម)។

បាុដនតា ឡបងប្រាប់្ុ្ function F1-F12 ប្តូែរានឡប្បងសប្មាប់កម្ម ែិធីនក់ោក់ណាមួយ ឡនាះមុខង្រហុឡមឡឌស អា្បិេរានឡដាយ្ុ្ Fn + Esc។ ដូឡ្្នះ ប្រប់ប្រងរហុឡមឡឌស អា្អនុែតតារានឡដាយ្ុ្ Fn និងប្រាប់្ុ្ function ដដលប្តូែឡប្បង។ ឧទាហរណ័ បិេសំឡេង
ឡដាយ្ុ្ Fn + F1។

្ំណា ំអ្នកអា្កំណត់លក្ខណៈបឋមននប្រាប់្ុ្ function (F1–F12) ឡដាយផួ្ស់បតាូរ លក្ខណៈប្រាប់្ុ្ function ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡេងង BIOS ។

មរ៉ង 26. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្ Function កំណត់ប្រាប់្ុ្ឡេងងែិញ (ឡដងម្បីបញ្្ជ រហុឆាដនល) លក្ខណ

បិេអូឌីយាូ

បនបយកប្មិតសំឡេង

បឡងកាងនកប្មិតសំឡេង

ចាក់បេ/ជំរូក រីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បេ/ជំរូក បនា្ទ ប់

បតាូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

ដសវេងរក

បិេឡបងករនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ (នជឡប្មងស)

បនបយកប្មិតរនួជា

បឡងកាងនកប្មិតរនួជា

ប្រាប់្ុ្ Fn ក៏ប្តូែរានឡប្បងនមួយប្រាប់្ុ្ឡដងម្បីបញ្្ជ មុខង្រេីរីរឡលសេងឡេសត។

មរ៉ង 27. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្ Function លក្ខណ

បិេ/ឡបងកឥតដខសេ

ផ្្អ ក/សប្មាក (Pause/Break)

4

20 ប្រាប់្ុ្លួូែកាត់



ប្រាប់្ុ្ Function លក្ខណ

ឡដក

បិេឡបងកចាក់ឡស្អូសររារ

បិេឡបងករងងរនួជាស្ប នភារថាមរល និងថ្ម/រនួជាសកម្មភារប្ដាយថាសរឹង

សំឡណងរប្បរ័ន្ធ

ឡបងកមុជានុយកម្ម ែិធី

បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

េំរ័រឡេងងឡលង

េំរ័រឡេងង្ុះឡប្កាម

េំរ័រឡដងម

េំរ័របញចេប់
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ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអា្េេូលរានរ័ត៌មាន និងជំនួយអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ ប្កុមហ៊ុន Dell ឡដាយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាំងឡនះ៖

មរ៉ង 28. 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

រ័ត៌មានអំរីការឡដាះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំរីការដំឡេងង ការបញ្្ជ ក់អំរីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡ្ចេកឡេស ប្ដាយែឺ 
ការអាប់ឡដតសូហវេដែរនឡដងម។

www.dell.com/support

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

ដសវេងយល់ និងដឹងរ័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាមអំរីលលិតលលរបស់អ្នក៖

• លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននលលិតលល
• ប្បរ័ន្ធដំឡណងរការ
• ការតឡមួងង និងឡប្បងប្រាស់លលិតលលរបស់អ្នក
• ការបប្មុងេុកេិន្នន័យ
• ការឡដាះប្ស្យបញ្ហា  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 ែិកកាយបប្តនែេំនិញ ប័ណោ ឡែ្ខចេប ់ែិកកាយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាមេុកលលិតលល 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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