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-Thunderbolt 3 Type מסוג היציאה

C של מסוימות בתכונות תומכת אינה 
עגינה מערכות

 של העגינה פתרון של התכונות בכל תומכת אינה Inspiron 15 7577 Gaming Series מערכת
Dell בדגמים Dell Thunderbolt Dock TB16 ,Dell Dock WD15 ,Dell Universal Dock D6000, 
.שלישי צד של עגינה פתרונות של בתכונות וכן

 שתכלול התראה הודעת יקפיץ) Dell )DPM V3.0 של החשמל צריכת מנהל: הערה
.זו בעיה על דיווח

נתמכות אינן Dell של העגינה פתרון תכונות. 1 טבלה

תיאורתכונות

 Dell של העגינה לתחנות מאפשרחשמל אספקת
)Thunderbolt Dock TB16/Dell Dock 

WD15/Dell Universal Dock D6000 (לספק 
.Type-C מסוג המחבר דרך חשמל מבוא

 לחצן באמצעות ניידים מחשבים להפעיל יכולתבעגינה יקיצה/הפעלה לחצן
 Dell Thunderbolt Dock TB16 (העגינה

)Dell Dock WD15-ו

 בעגינה יציאות להשבית IT למנהלי מאפשריציאה נטרול
 Dell Thunderbolt (סודי מידע לאבטח כדי

Dock TB16 ו-Dell Dock WD15(

 או מתח מתאם כאשר הודעה יקבל המשתמשבעגינה אירועים על והודעות שגיאה הודעות
 ויתבקש לעגינה משויך מתאים לא כבל

 עדכוני על הודעות. המומלץ באביזר להשתמש
 את כוללות הדוגמאות. יציאות ונטרול קושחה

Wake on LAN ו-LAN Cable detect )זיהוי 
 Dell Thunderbolt) (מקומית רשת של כבל

Dock TB16 ו-Dell Dock WD15(

 Dell (אוטומטי באופן במערכת תופעל העגינהמצורפת בעגינה יקיצה
Thunderbolt Dock TB16 ו-Dell Dock 

WD15(
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תיאורתכונות

 עתידיים תיקונים או שיפורים לקבל היכולתהכבל של FW עדכוני
 Dell )Dell Thunderbolt Dock TB16-מ
)Dell Dock WD15-ו

 Dell (העגינה של החיבור סטטוס את מציינתכבל נורית
Thunderbolt Dock TB16 ו-Dell Dock 

WD15(

 של MAC כתובת את לעקוף מאפשרתריצה זמן של MAC כתובת החלפת
 את לזהות יוכלו IT-ה שמומחי כדי העגינה

 מחשב של MAC כתובת לפי המשתמש
 הכתובת לפי ולא הלוח מחשב/המחברת
 Dell (העגינה בתחנות המשותפת

Thunderbolt Dock TB16 ו-Dell Dock 
WD15(

 עתידיים תיקונים או שיפורים לקבל היכולתהעגינה של קושחה עדכוני
 Dell )Dell Thunderbolt Dock TB16-מ
)Dell Dock WD15-ו

 באופן מושבתות WLAN/WWAN רשתותמקומית רשת של כבל זיהוי
 מחוברת המקומית הרשת כאשר אוטומטי
 Dell Thunderbolt Dock TB16 (לעגינה

)Dell Dock WD15-ו

 

שלישי צד של עגינה פתרונות של תכונות
 Thunderbolt 3 תכונות/בפרוטוקול תומכת Inspiron 15 7577 Gaming Series מערכת•

 Thunderbolt 3 eGfx מסוג רבות עגינה בתחנות, זאת עם. חיצוניות גרפיות עגינה בתחנות
 בבעיות להיתקל עשויים המשתמשים ולפיכך, אומתה לא הביצועים רמת שלישי צד של

.מסוימות צפויות בלתי תאימות
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עזרה קבלת
 

Dell אל פנייה

 קשר ליצירת מידע למצוא באפשרותך, פעיל אינטרנט חיבור ברשותך אין אם: הערה
.Dell של המוצרים קטלוג או החשבון, המשלוח תעודת, הרכישה בחשבונית

 משתנה הזמינות. האינטרנט דרך או בטלפון, לתמיכה אפשרויות מספר מציעה Dell חברת
 קשר ליצור כדי. באזורך זמינים יהיה לא מהשירותים חלק כי וייתכן, ולשירות למדינה בהתאם

:לקוחות שירות או טכנית תמיכה, מכירות בנושאי Dell עם

..Dell.com/support אל עבור 1

.תמיכה קטגוריית בחר 2

 Choose A Country/Region הנפתחת ברשימה שלך האזור או הארץ לגבי פרטים ברר 3
.הדף של התחתון בחלק )אזור/ארץ בחר(

.הנחוצים לתמיכה או לשירות המתאים בקישור בחר 4

6


	מדריך למשתמש של פתרון העגינה של Dell עבור Inspiron 15 7577 
	היציאה מסוג Thunderbolt 3 Type-C אינה תומכת בתכונות מסוימות של מערכות עגינה
	קבלת עזרה
	פנייה אל Dell


