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ដំឡឡងង Precision 5550 របស់អ្នក
អំពីកិ្ចេការឡនះ

្ំណា:ំ រូបភាពឡៅក្នុងឯកសារឡនះអា្នឹងមានភាពខុសោ្ន ពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកអាប្ស័យឡៅឡលងការកំណត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធកុំព្យូេ័រដដលអ្នករានបញ្្ជ េិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថ្្បពលឡៅប្ប្ពថ្្បពល និងឡៅរន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បឡ្េ-C) ន្បួយ Power Delivery ។ បនាទា ប់្បក្ុ្ប៊ូតុងថ្្បពលឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

្ំណា:ំ អ្នកអា្សាកថ្មប្បព័ន្ធរបស់អ្នកឡដាយភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថ្្បពលឡៅរន្ធណា្បួយៃន Thunderbolt 3 (USB ប្បឡ្េ-C) ដដលមានេីតាងំឡៅ្ំឡហដងខាងឡ្វេងៃនកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ឬភា្ជ ប់ឡៅរន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 (ប្បឡ្េ-C) ដដលមាន
េីតាងំឡៅ្ំឡហដងខាងសិាំៃនកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

្ំណា:ំ ថ្មអា្នឹង្ូលឡៅកាន់្បាូតសនសេំថ្្បពលអំឡុងឡពលដឹកជញ្ជូនឡដង្បីីរក្សាថ្្បពលសាកឡលងថ្ម។ ្ូរប្រាកដថអាដាប់េ័រថ្្បពលរានភា្ជ ប់ឡៅកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡៅឡពលឡបងកបនឡលងកដំបូង។

2. បញចេប់ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។

តារ៉ង 1. ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ 

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ ការដណនាំពីការដំឡឡងង

Windows ឡធវេងតា្បការដណនាំដដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដង្បីីបញចេប់ការដំឡឡងង ។ ឡៅឡពលឡធវេងការដំឡឡងង ឡយងងសូ្បដណនាកំា្យអ្នកភា្ជ ប់ឡៅបណិាញមានសុវត្ថិភាពឡដង្បីីទាញយក និងដំឡឡងងប្ចេុបីន្នភាពរបស់ Windows ្ុងឡប្កាយ។

Ubuntu
ឡធវេងតា្បការដណនាំដដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដង្បីីបញចេប់ការដំឡឡងង ។ សប្មាប់ព័ត៌មានអំពីការដំឡឡងង និងការកំណត់ Ubuntu សូ្បឡ្បងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹង្បូលដា្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 តា្បរយៈ
www.dell.com/support។

3. ប្បសិន Windows រានដំឡឡងងឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ឡនាះមានក្ប្មវិធីរបស ់Dell ដដលអ្នកអា្ដសវេងរកជំនួយ និងឡធវេងប្ចេុបីន្នភាពសូហវេដវររាន។

្ំណា:ំ ក្ប្មវិធី Dell ្បិនមានឡៅឡលង Ubuntu ឡេ។
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https://www.dell.com/support/article/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
https://www.dell.com/support


តារ៉ង 2. ក្ប្មវិធី Dell 

ក្ប្មវិធី Dell បរិយ៉យ

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

្ូលឡៅកាន់ក្ប្ម វិធី Dell អត្ថបេជំនួយ និង ព័ត៌មានសំខាន់ឡិសេងៗឡេដតសិីពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ My Dell ក៏ិិល់ដំណឹងដល់អ្នកពីសា្ថ នភាពៃនការធានា ឡប្រងងបនា្ល ស់ដដលប្តូវរានដណនាំ និង ការឡធវេងប្ចេុបីន្នភាពសូឡហវេដវរស
ប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

SupportAssist

ឡធវេងការពិនិត្យយ៉ា ងសក្ប្មឡលងសុខភាពៃនដដដវរ និងសូហវេដវរកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ឡហងយឡដាះប្សាយបញ្ហា ន្បួយប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្បអំពីក្ប្ម វិធី សូ្បឡ្បងលឯកសារ SupportAssist តា្បរយៈ
www.dell.com/support។

្ំណា:ំ ឡដង្បីីបនិនថ្មី ឬអាប់ឡប្កដការធានារបស់របស់អ្នកឡៅក្នុងក្ប្ម វិធី SupportAssist ្ូរ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេិុតកំណត់ៃនការធានា។

ការអាប់ដដត Dell

ឡធវេងប្ចេុបីន្នភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកន្បួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយវឺឧបករណ៍្ុងឡប្កាយ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្បអំពីក្ប្ម វិធី សូ្បឡ្បងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹង្បូលដា្ឋ ន SLN305843 តា្បរយៈ www.dell.com/
support។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្ប្មវិធីសូហវេដវរដូ្នសូហវេដវរដដលប្តូវរាននវ បាុដនិ្បិនរានដំឡឡងងន្បុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្បពីក្ប្ម វិធី សូ្បឡ្បងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹង្បូលដា្ឋ ន 153764 តា្បរយៈ 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/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/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/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


េិដ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• ខាងឡ្វេង
• ខាងសំិា
• េិដ្ឋភាពកដន្លងដាក់រាតៃដ
• េិដ្ឋភាពឡអប្កង់
• េិដ្ឋភាពរាតឡប្កា្ប

ខាងឡ្វេង

1. រន្ធចាក់ឡសារ៉ង្តុឡកាណ
2. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ-C ន្បួយនឹង Thunderbolt 3 (Power Delivery)(2)

ខាងសំិា

1. USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ-C Displayport
2. រន្ធកាត SD
3. រន្ធអូឌីយាូសកល

េិដ្ឋភាពកដន្លងដាក់រាតៃដ
1. ឧរាល័រខាងឡ្វេង 2. បនទាះបាះ
3. តំបន់្ុ្ឡ៉ៅា ស៍ខាងឡ្វេង 4. តំបន់្ុ្ឡ៉ៅា ស៍ខាងសំិា
5. ឧរាល័រខាងសំិា 6. ប៊ូតុងថ្្បពលន្បួយឧបករណ៍អានសា្ន ្បប្មា្បៃដ
7. ្បីប្កូហវេូន (2)

េិដ្ឋភាពឡអប្កង់
1. ឧបករណ៍បឡញចេញអុីនហ្ដវេ ឡរាដ 2. អង្គញាណចាប់ពន្លជាប្រប់េិស
3. កាឡ្បរ៉ា  RGB/អុិនដវេ រិដ 4. ពន្លជាសា្ថ នភាពកាឡ្បរ៉ា
5. ឧបករណ៍បឡញចេញអុីនហ្ដវេ ឡរាដ 6. ឡ្្លងងសា្ថ នភាពថ្ម
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េិដ្ឋភាពរាតឡប្កា្ប
1. ឧរាល័ររាសខាងឡ្វេង
2. សា្ល កឡសបក្ប្ម
3. ឧរាល័ររាសខាងសំិា
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ប្បធានបេ :

• វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់
• អង្គដំឡណងរការ
• សំណុំឈីប
• ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
• េំនាក់េំនង
• អូឌីយាូ
• ការរក្សាេុក
• ក្ប្មវិធីអានកាតឡ្បឡឌដ
• កាដា រ្ុ្
• កាឡ្បរ៉ា
• បនទាះបាះ
• អាដាប់េ័រថ្្បពល
• ថ្ម
• ឡអប្កង់
• ក្ប្មវិធីអានសា្ន ្បប្មា្បៃដ
• វីឡដអូ
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ

វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់
តារ៉ង 3. វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ក្ប្ពស់៖

្បុខ 7.70 ្ប្ប (0.30 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ 11.65 ្ប្ប (0.45 អុីញ)

េេឹង 344.40 ្ប្ប (13.56 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 230.30 ្ប្ប (9.07 អុីញ)

េ្ប្ងន់ (អតិបរមា) 4.51 ឡផ្ន (2.05 រក)

្ំណា:ំ េ្ប្ងន់ៃនកុំព្យូេ័របស់អ្នកដប្បប្បួលឡៅតា្បការកំណត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធឡៅឡពលបញ្្ជ េិញ និងភាពដប្បប្បួលឡៅឡពលិលិត។
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អង្គដំឡណងរការ
តារ៉ង 4. អង្គដំឡណងរការ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

អង្គដំឡណងរការ Intel Core
i5-10400H ជំនាន់េី 10

Intel Core
i7-10750H ជំនាន់េី 10

Intel Core
i7-10850H ជំនាន់េី 10

Intel Core
i7-10875H ជំនាន់េី 10

Intel Core
i9-10885H ជំនាន់េី 10

Intel Xeon
W-10855M ជំនាន់េី 10

បា ត់ 45 បា ត់ 45 បា ត់ 45 បា ត់ 45 បា ត់ 45 បា ត់ 45 បា ត់

្ំនួនស្នូល 4 6 6 8 8 6

្ំនួនឡប្សតេត 8 12 12 16 16 12

ឡលីងន 2.60 GHz ឡៅ 4.60
GHz

2.60 GHz ឡៅ 5.0
GHz

2.70 GHz រហូតដល់ 5.1
GHz

2.30 GHz រហូតដល់ 5.10
GHz

2.40 GHz រហូតដល់ 5.30
GHz

2.40 GHz រហូតដល់ 5.30
GHz

ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ 8 MB 12 MB 12 MB 16 MB 16 MB 12 MB

ប្កាហវេិកនប់ ប្កាហវេិក Intel UHD
630

ប្កាហវេិក Intel UHD
630

ប្កាហវេិក Intel UHD
630

ប្កាហវេិក Intel UHD 630 Intel UHD P630
Graphics

Intel UHD P630
Graphics

សំណុំឈីប
តារ៉ង 5. សំណុំឈីប 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

សំណុំឈីប WM490

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i5/i7/i9 និង Xeon W ជំនាន់េី 10

េេឹងដខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

Flash EPROM 32 MB

PCIe bus រហូតដល់ ជំនាន់េី 3.0

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
● Windows 10 Home (64-bit)

● Windows 10 Professional (64-bit)

● Windows 10 Pro for Workstations

● Windows 10 Pro Education

● Windows 10 IoT Enterprise (64-bit)

● Ubuntu 18.04 SP1

● Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 (សប្មាបដតការបញ្្ជ ក់បាុឡណាោ ះ)

អង្គ្ងចាំ
តារ៉ង 6. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកអង្គ្ងចា ំ

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

រន្ធ រន្ធ SODIMM ពីរ
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តារ៉ង 6. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកអង្គ្ងចា ំ(រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ប្បឡ្េ អង្គ្ងចាំឆាដនលឡេវេ DDR4 ECC

ឡលីងន 2667 MHz / 2933 MHz

កប្្បិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 64 GB

កប្្បិត្ងចាំអបីបរមា 8 GB

េំហំអង្គ្ងចាំក្នុង្បួយរន្ធ 8 GB, 16 GB, 32 GB

ការកំណត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធដដលរានោបំ្េ ● 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz, ឆាដនលឡេវេ
● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, ឆាដនលឡេវេ
● 32 GB, 2 x16 GB, DDR4, 2933 MHz, ឆាដនលឡេវេ
● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2933 MHz, ឆាដនលឡេវេ
● 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, ECC, 2677 MHz, ឆាដនលឡេវេ
● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, ECC 2677 MHz, ឆាដនលឡេវេ
● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, ECC 2677 MHz, ឆាដនលឡេវេ

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
តារ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ៅ 

ខាងឡប្ៅ៖

USB ● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ-C ្ំនួនពីរ ន្បួយនឹង Thunderbolt 3 (បញ្ជូនថ្្បពល)

● USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ-C Displayport ្ំនួន្បួយ

អូឌីយាូ រន្ធអូឌីយាូសកល្ំនួន្បួយ

វីឡដអូ USB ប្បឡ្េ C ឡៅ អាដាប់េ័រ DisplayPort (លក់ដា្់ឡដាយដឡក)

ក្ប្មវិធីអានកាតឡ្បឡឌដ កាត SD 3.0/4.0/6.0 ្ំនួន្បួយ

រន្ធដកឃីង ្បិនោបំ្េ

រន្ធអាដាប់េ័រថ្្បពល រន្ធ USB ប្បឡ្េ C
្ំណា:ំ ភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថ្្បពល (USB ប្បឡ្េ-C) ឡៅកាន់រន្ធ USB ប្បឡ្េ C ដត្បួយបាុឡណាោ ះក្នុង្ំឡណា្បរន្ធទាងំបី។

សនិិសុខ រន្ធឡសាសុវត្ថិភាពរ៉ង្តុឡកាណ្ំនួន្បួយ

តារ៉ង 8. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ 

ខាងក្នុង៖

M.2 រន្ធ M.2 2230/2280 ្ំនួនពីរ សប្មាប់ប្ដាយសា្ថ នភាពរឹង

្ំណា:ំ ឡដង្បីីដសវេងយល់បដន្ថ្បអំពីលក្ខណៈពិឡសសៃនប្បឡ្េកាតប្បឡ្េ M.2 សូ្បឡ្បងលអត្ថបេ្បូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹង
SLN301626 ។
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េំនាក់េំនង

្បាូឌុលឥតដខសេ
តារ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេស្បាូឌុលឥតដខសេ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ឡលខ្បាូដដល Intel Wi-Fi 6 AX201

អប្តាបញ្ជូន រហូតដល់ 2400 Mbps

បង់ឡប្បកង់ដដលរានោំប្េ 2.4 GHz/5 GHz

សិង់ដារឥតដខសេ ● Wi-Fi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

ការអុិនប្រីប ● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP

ប៊្លូធូស ប៊្លូធូស 5.1

អូឌីយាូ
តារ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសល្ប្អិតអូឌីយាូ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3281-CG

ការបដ្ប្លងឡសដាឡរាអូ រានោបំ្េ

អុីនធជាឡហវេសខាងក្នុង អុីនធជាឡហវេសអូឌីយាូរុណភាពខ្ពស់

អុីនធជាឡហវេសខាងឡប្ៅ រន្ធចាក់សឡ្ប្លងសកល

ឧរាល័រ ឧរាល័រ 2-ិ្លូវ

អំ្្លីឧរាល័រខាងក្នុង រានោបំ្េ

ឧបករណ៍បញ្្ជ សំឡឡងខាងឡប្ៅ ការប្រប់ប្រងឡដាយប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់

ការបឡញចេញឧរាល័រ៖

ន្បធ្យ្ប 4 W

ខ្ពស់ 5 W

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ រានោបំ្េ

្បីប្កូហវេូន ្បីប្កូហវេូនអាឡរាឌីជីថល
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ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកោំប្េការកំណត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធដូ្ខាងឡប្កា្ប៖

● ប្ដាយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬ M.2 2230 ្ំនួនពីរ
● ោបំ្េ RAID 0 និង RAID 1

ប្ដាយបឋ្បរបស់កុំព្យូេ័រអ្នកខុសៗោ្ន ន្បួយការកំណត់ៃនឧបករណ៍ិទាុក។ សប្មាប់កុំព្យូេ័រ៖

● ន្បួយប្ដាយ M.2 2 ឡនាះ SSD1 រជានប្ដយបឋ្ប

តារ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកេំហំិទាុក 

ប្បឡ្េអង្គិទាុក ប្បឡ្េអុីនធជាឡហវេស ស្បត្ថភាព

មានប្ដាយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 រហូតដល់ឡៅពីរ PCIe ជំនាន់េី 3.0x4 NVMe រហូតដល ់32 Gbps រហូតដល់ 2 TB

ក្ប្មវិធីអានកាតឡ្បឡឌដ
តារ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសក្ប្មវិធីអានកាតឡ្បឡឌដ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ប្បឡ្េ រន្ធកាត SD 3.0/4.0/6.0 ្ំនួន្បួយ

ោបំ្េកាត ● ឌីជីថលសុវត្ថិភាព (SD)

● ឌីជីថលសុវត្ថិភាពស្បត្ថភាពខ្ពស់ (SDHC)

● ឌីជីថលសុវត្ថិភាពស្បត្ថភាពបដន្ថ្ប (SDXC)

កាដា រ្ុ្
តារ៉ងខាងឡប្កា្បរ៉យពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកិារ្ុ្ៃន Precision 5550 របស់អ្នក។

តារ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសល្ប្អិតកិារ្ុ្ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ប្បឡ្េកិារ្ុ្ កាដា រ្ុ្មានពន្លជាឡ្្លងងខាងឡប្កាយ

ប្លង់កិារ្ុ្ QWERTY

្ំនួនប្ោប់្ុ្ ● សហរដ្ឋអាឡ្បរិក និងកាណាដា៖ 79 ប្ោប់្ុ្
● ្ប្ក្ពអង់ឡរ្លស៖ 80 ប្ោប់្ុ្
● ជបាុន៖ 83 ប្ោប់្ុ្

េំហំកិារ្ុ្ ្មា្ង យពីប្ោប់្ុ្្បួយឡៅប្ោប់្ុ្្បួយឡេដត X = 19.05 ្ប្ប

រមា្ល តរបងប្ោប់្ុ្ Y = 18.05 ្ប្ប

ប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់ ប្ោប់្ុ្្បួយ្ំនួនឡៅឡលងកិារ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្ញា ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងប។ ប្ោប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តូវរានឡប្បងឡដង្បីីបយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដង្បីី
បំឡពញ្បុខង្រេីពីរ។ ឡដង្បីីបយតួអកសេរបដន្ថ្ប សូ្ប្ុ្ Shift និងប្ោប់្ុ្ដដលប្តូវ្ុ្។ ឡដង្បីីបំឡពញ្បុខង្រេីពីរ សូ្ប្ុ្ Fn និងប្ោប់្ុ្
ដដល្ង់រាន។

្ំណា:ំ អ្នកអា្កំណត់ឥរិយបេបឋ្បៃនប្ោប់្ុ្្បុខង្រ (F1–F12) ឡដាយបិូរ ឥរិយបថប្ោប់្ុ្្បុខង្រ ក្នុងក្ប្ម វិធីដំឡឡងង
BIOS ។

ប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់
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កាឡ្បរ៉ា
តារ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកកាឡ្បរ៉ា  

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

្ំនួនកាឡ្បរ៉ា ្បួយ

ប្បឡ្េ កាឡ្បរ៉ា  RGB HD/កាឡ្បរ៉ា អុីនប្ដវា ឡរដ

េីតាងំ កាឡ្បរ៉ា ្បុខ

ប្បឡ្េអង្គញាណ បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាណ CMOS

រុណភាពបង្ហា ញ

កាឡ្បរ៉ា

រូបភាពហ្នឹង 0.92 ឡ្បដកា ្ិ្ដសល

វីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

កាឡ្បរ៉ា អុីនហ្ដវេ ឡរាដ

រូបភាពហ្នឹង 0.2 ឡ្បដ្គ ្ិកដសល

វីឡដអូ 576 x 360 ឡៅ 15 fps

្បុំឡ្បងលតា្បអងកាត់ប្េូង

កាឡ្បរ៉ា 78.5 ដជាឡប្ក

កាឡ្បរ៉ា អុីនហ្ដវេ ឡរាដ 78.5 ដជាឡប្ក

បនទាះបាះ
តារ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបនទាះបាះ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

រុណភាពបង្ហា ញ៖

ឡិដាក 4655

បញ្ឈរ 2731

វិមាប្ត៖

ឡិដាក 150 ្ប្ប

បញ្ឈរ 90 ្ប្ប

កាយវិការបនទាះបាះ
សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្បអំពីកាយវិការបនទាះបាះសប្មាប ់Windows 10 សូ្បឡ្បងលអត្ថបេ្បូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Microsoft 4027871 តា្បរយៈ support.microsoft.com ។
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អាដាប់េ័រថ្្បពល
តារ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកអាដាប់េ័រថ្្បពល 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ប្បឡ្េ 90 W USB-C (UMA) 130 W USB-C (ដា្់)

វិជ្ជមាប្ត ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ប្បឡ្េ C ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ប្បឡ្េ C

កមា្ល ងំតង់ស្យុងឡ្្លងង្ូល 100 VAC-240 VAC 100 VAC-240 VAC

ឡហ្ហវេកង់្ូល 50 Hz-60 Hz 50 Hz-60 Hz

្រនិឡ្្លងង្ូល (អតិបរមា) 1.5 A 1.8 A

្រនិឡ្្លងងឡ្ញ (បនិ) ● 20 V/4.5 A (នប់)
● 15 V/3 A (នប់)
● 9.0 V/3 A (នប់)
● 5.0 V/3 A (នប់)

● 20 V/6.5 A (នប់)
● 5.0 V/1 A (នប់)

កប្្បិតតង់ស្យុងឡ្្លងងឡ្ញ 20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC 20 VDC/5 VDC

កប្្បិតសីតុណហា 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)

ថ្ម
តារ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកថ្ម 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ប្បឡ្េ លី្ូ្បអុីយាុង 3-ប្ោប់ 56 WHr លី្ូ្បអុីយាូង 6-ប្ោប់ 86 WHr

កមា្ល ងំនវាូល៍ 11.4 VDC 11.4 VDC

េ្ប្ងន់ (អតិបរមា) 0.255 រក 0.340 រក

វិមាប្ត៖

ក្ប្ពស់ 7.56 ្ប្ប 7.56 ្ប្ប

េេឹង 77.7 ្ប្ប 77.7 ្ប្ប

ជឡប្៉ៅ 295.2 ្ប្ប 295.2 ្ប្ប

កប្្បិតសីតុណហា ភាព៖

កំពុងដំឡណងរការ សាក៖ 0 °C ឡៅ 45 °C (32 °F ឡៅ 113 °F) ឡប្បងថ្ម៖ 0 °C
ឡៅ 60 °C (32 °F ឡៅ 149 °F)

សាក៖ 0 °C ឡៅ 45 °C (32 °F ឡៅ 113 °F) ឡប្បងថ្ម៖ 0 °C
ឡៅ 60 °C (32 °F ឡៅ 149 °F)

ការរក្សាេុក -20 °C ឡៅ 60 °C (4 °F ឡៅ 149 °F) -20 °C ឡៅ 60 °C (4 °F ឡៅ 149 °F)

រយៈឡពលប្បតិបតិិការ ដប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថ្្បពល
ខា្ល ំងនក់លាក់។

ដប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ
ថ្្បពលខា្ល ំងនក់លាក់។

រយៈឡពលសាក (ប្បដក់ប្បដហល) 2 ឡមាា ង (សាករហ័ស) 3 ឡមាា ង (សាកតា្បសិង់ដារ) (ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រប្តូវរានបិេ)
្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងឡពលឡវលាសាកថ្ម ឡថរឡវលា ឡពលចាប់ឡិិង្ប និងឡពលបញចេប់នឡដង្ប
ឡដាយឡប្បងប្រាស់ក្ប្ម វិធី Dell Power Manger (អ្នកប្រប់ប្រងថ្្បពល

2 ឡមាា ង (សាករហ័ស) 3 ឡមាា ង (សាកតា្បសិង់ដារ) (ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រប្តូវរានបិេ)
្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងឡពលឡវលាសាកថ្ម ឡថរឡវលា ឡពលចាប់ឡិិង្ប និងឡពលបញចេប់នឡដង្ប
ឡដាយឡប្បងប្រាស់ក្ប្ម វិធី Dell Power Manger (អ្នកប្រប់ប្រង
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តារ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកថ្ម (រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

Dell) ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្បអំពីក្ប្ម វិធី Dell Power Manger
សូ្បឡ្បងល www.dell.com/

ថ្្បពល Dell) ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថ្បអំពីក្ប្ម វិធី Dell Power
Manger សូ្បឡ្បងល www.dell.com/

អាយុកាល (ប្បដហល) វដដាផ្ដា ្/់បញចេូលថ្ម 300 វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

ថ្មប្ោប់សំដបាត ្បិនោបំ្េ ្បិនោបំ្េ

រយៈឡពលប្បតិបតិិការ ដប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថ្្បពល
ខា្ល ំងនក់លាក់។

ដប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ
ថ្្បពលខា្ល ំងនក់លាក់។

ឡអប្កង់
តារ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកឡអប្កង់ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ប្បឡ្េ រុណភាពបង្ហា ញខ្ពស់ឡពញ (FHD) ្បិនបាះ រុណភាពបង្ហា ញខ្ពស់អ៊ុលប្តា (UHD)

បឡ្ចេកវិេ្យាផ្ដណល ្បុំឡ្បងលពី្ំឡហដង (WVA) ្បុំឡ្បងលពី្ំឡហដង (WVA)

កប្្បិតពន្លជា (េូឡៅ) 500 nits 500 nits

ខា្ន ត (តំបន់សក្ប្ម)៖

ក្ប្ពស់ 336.38 ្ប្ប 336.38 ្ប្ប

េេឹង 210.24 ្ប្ប 210.24 ្ប្ប

អងកាត់ប្េូង 15.6 ្ប្ប 15.6 ្ប្ប

រុណភាពបង្ហា ញឡដង្ប 1920 x 1200 3840 x 2400

ឡ្បដ្គ ្ិ្ដសល 2.3 ឡ្បដ្គ ្ិកដសល 9.2 ឡ្បដ្គ ្ិកដសល

ពណ៌ gamut sRGB 100% អបី Adobe 100% អបី; DCI-P3 94% ធ្ប្មតា, 90% អបីបរមា

្ិ្ដសល ក្នុង ្បួយអុីញ (PPI) 145 290

សមាមាប្តភាពខុសោ្ន  (អបី) 1650:1 1600:1

រយៈឡពលឡ្្លងយតប (អតិ) 35 ms 35 ms

អប្តារីឡហ្ហវេស 60 Hz 60 Hz

ការឡ្បងលពី្បុំឡិិក 85 +/- ដជាឡប្ក 85 +/- ដជាឡប្ក

ការឡ្បងលពី្បុំបញ្ឈរ 85 +/- ដជាឡប្ក 85 +/- ដជាឡប្ក

កប្្បិត្ីកដសល 0.1752 ្ប្ប 0.0876 ្ប្ប

ការឡប្បងប្រាស់ថ្្បពល (អតិបរមា) 4.41 W 10.4 W

ការប្បឆំាង្ំណាងំពន្លជា vs រូបរ៉ង្្លជារឡលាង ប្បឆាងំពន្លជាចាំង ប្បឆាងំ្ំណាងំពន្លជា

ជឡប្្បងសការបាះ ឡេ មាន
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ក្ប្មវិធីអានសា្ន ្បប្មា្បៃដ
តារ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃនឧបករណ៍អានសា្ន ្បប្មា្បៃដ 

បរិយ៉យ តៃ្ប្ល

បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាណ បាះ

កប្្បិតរុណភាពអង្គញាណ 500 dpi

តំបន់អង្គញាណ 5.49 ្ប្ប x 4.47 ្ប្ប

េំហំ្ីកដសលអង្គញាណ 108 x 88

វីឡដអូ
តារ៉ង 20. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកប្កាហវេិកដា្់ 

ប្កាហវេិ្ដា្់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡ្េអង្គ្ងចាំ

NVIDIA Quadro T1000 ្បិនមាន 4 GB GDDR6

NVIDIA Quadro T2000 ្បិនមាន 4 GB GDDR6

តារ៉ង 21. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកប្កាហវេិកនប់ 

ប្កាហវេិកនប់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡណងរការ

Intel UHD Graphics 630 ប្បឡ្េ-C អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក Intel Core i5/i7/i9 ជំនាន់េី
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Intel UHD Graphics P630 ប្បឡ្េ-C អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក Intel Xeon

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្្បិតកខវេក់ឡៅឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ដដលរានកំណត់ឡដាយ ISA-S71.04-1985

តារ៉ង 22. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

បរិយ៉យ កំពុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

កប្្បិតសីតុណហា ភាព 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F) -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

បដប្្បបប្្បួលសំឡណង្ប (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (្បិនកក) 0% ឡៅ 95% (្បិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា) * 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្្បិតធា្ល ក់ (អតិបរមា) 110 G† 160 G†

នីវាូ (អតិបរមា) -15.2 ្ប រហូតដល់ 3048 ្ប (4.64 ហវេីត រហូតដល់ 5518.4 ហវេីត) -15.2 ្ប រហូតដល់ 10668 ្ប (4.64 ហវេីត រហូតដល់ 19234.4 ហវេី
ត)

* រានបស់ដវងឡដាយឡប្បងសីុិ្រំញ័រៃ្ដន្យដដល្្ប្លងបរិសា្ថ នឡប្បងប្រាស់។

† រានបស់ដវងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្ដាយថ្សរឹងកំពុងឡប្បង។
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ឡអប្កង់មានពន្លជាឡ្្លងងឡខដវតិ្របស់ Dell

ការប្ពមាន: ការបាះពាល់រយៈឡពលយូរឡៅនឹងពន្លជាឡខដវឡ្ញពីឡអប្កង់អា្ជះឥេ្ធិពលយូរអដងវេងដូ្ន សំពាធដ្្នក ្ុកឡរ៉យដ្្នក ឬការខូ្ដ្្នក។

្បុខង្រ ComfortView ឡលងកុំព្យូេ័រយួរៃដ Dell និងឡលងឡអប្កង់ រជាឡធវេងឡឡងងឡដង្បីីកាត់បន្ថយពន្លជាឡខដវដដលឡ្ញពីឡអប្កង់ឡដង្បីីិិល់ផ្សុខភាពបដន្ថ្បដល់ដ្្នក។

ឡដង្បីីកាត់បន្ថយដនិ្័យៃនសំពាធឡលងដ្្នកបនាទា ប់ពីឡ្បងលឡអប្កង់កុំព្យូេ័ររយៈឡពលយូរ្បួយ ឡយងងសូ្បដណនាកំា្យអ្នក៖

1. ដាក់ឡអប្កង់របស់កុំព្យូេ័រយួរៃដឡៅ្មា្ង យដដលមានផ្សុខភាព្ឡនា្ល ះព ី20 អុីញ ឡៅ 28 អុីញ (50 ស្ប ឡៅ 70 ស្ប) ពីដ្្នករបស់អ្នក។
2. សូ្បប្ពិ្ដ្្នកកា្យញាប់ឡដង្បីីបឡនសេង្បដ្្នករបស់អ្នក ឬបឡនសេង្បដ្្នករបស់អ្នកន្បួយេឹក។
3. សប្មាករយៈឡពល 20 នាេីឡរដងរ៉ល់ពីរឡមាា ង្បិង។
4. សូ្បកុំឡ្បងល្ំឡអប្កង់របស់អ្នក ឡហងយប្កឡឡកឡ្បងលវត្ថុពី្ំង្យ 20 ហវេីត(609.60 ស្ប) យ៉ា ងឡដ្ណាស់ 20 វិនាេី ក្នុងអំឡុងឡពលសំរ៉ក។
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្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសោ្ន អាប្ស័យឡលងការកំណត់ភាសារបស់កិារ្ុ្។ ប្ោប់្ុ្ដដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់ិ្លូវកាត់ឡៅដតមានដូ្ោ្ន ឡៅប្រប់ការកំណត់ភាសាទាងំអស់។

ប្ោប់្ុ្្បួយ្ំនួនឡៅឡលងកិារ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្ញា ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងប។ ប្ោប់្ុ្ទាងំឡនះអា្ប្តូវរានឡប្បងឡដង្បីីបយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដង្បីីបំឡពញ្បុខង្រេីពីរ។ សញ្ញា ដដលបង្ហា ញឡៅខាងឡប្កា្បប្ោប់្ុ្ បង្ហា ញពីតួអកសេរដដលប្តូវរាន្ុ្ ឡៅឡពលដដលប្ោប់្ុ្ប្តូវរាន្ុ្។ ឡបងអ្នក្ុ្ shift និង
ប្ោប់្ុ្ សញ្ញា បង្ហា ញឡៅដិ្នកខាងឡលងៃនប្ោប់្ុ្ដដលប្តូវរាន្ុ្។ ឧទាហរណ៍ ឡបងអ្នក្ុ្ 2, 2 ឡ្ញ្បក; ឡបងអ្នក្ុ្ Shift + 2, @ ឡ្ញ្បក។

ប្ោប់្ុ្ F1–F12 ឡៅជួរឡលងៃនកិារ្ុ្នប្ោប់្ុ្្បុខង្រសប្មាប់ការប្រប់ប្រងពហុឡ្បឡឌដ ដូ្រានបង្ហា ញឡដាយរូបតំណាងឡៅដិ្នកខាងឡប្កា្បៃនប្ោប់្ុ្។ ្ុ្ប្ោប់្ុ្្បុខង្រ ឡដង្បីី្យ្យបឡធវេងកិ្ចេការដដលតំណាងឡដាយរូបតំណាង។ ឧទាហរណ៍ ការ្ុ្ F1 បិេសំឡឡង (សូ្បឡ្បងលតារ៉ង
ខាងឡប្កា្ប)។

បាុដនិប្បសិនឡបងប្ោប់្ុ្្បុខង្រ F1 -F12 ចាំរា្់សប្មាប់ក្ប្ម វិធីសូហវេដវរនក់លាក់ ្បុខង្រពហុឡ្បឡឌដអា្ប្តូវរានបិេឡដាយ្ុ្ Fn + esc។ បនាទា ប់្បក ការប្រប់ប្រងពហុឡ្បឡឌដ អា្អនុវតិរានឡដាយ្ុ្ Fn និងប្ោប់្ុ្្បុខង្រឡនាះ។ ឧទាហរណ៍ បិេសំឡឡងឡដាយ្ុ្ Fn +
F1។

្ំណា:ំ អ្នកក៏អា្កំណត់លក្ខណៈ្្បីងៃនប្ោប់្ុ្្បុខង្រ (F1–F12) ឡដាយការបិូរ លក្ខណៈប្ោប់្ុ្្បុខង្រ ឡៅក្នុងក្ប្ម វិធីដំឡឡងង BIOS ។

តារ៉ង 23. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ 

ប្ោប់្ុ្្បុខង្រ កំណត់ប្ោប់្ុ្ឡឡងងវិញ (សប្មាប់ការប្រប់ប្រងពហុឡ្បឡឌដ) លក្ខណៈ

បិេអូឌីយាូ

បន្ថយកប្្បិតសំឡឡង

បឡងកាងនកប្្បិតសំឡឡង

ចាក់/ផ្្អ ក

បិេឡបងកពន្លជាឡប្កាយកិារ្ុ្ (នជឡប្្បងស)

បន្ថយកប្្បិតពន្លជា

បឡងកាងនកប្្បិតពន្លជា

បិូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ
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តារ៉ង 23. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ (រានបនិ)

ប្ោប់្ុ្្បុខង្រ កំណត់ប្ោប់្ុ្ឡឡងងវិញ (សប្មាប់ការប្រប់ប្រងពហុឡ្បឡឌដ) លក្ខណៈ

ថតៃិទាឡអប្កង់

េំព័រឡដង្ប

េំព័របញចេប់

ប្ោប់្ុ្ Fn ក៏ប្តូវរានឡប្បងន្បួយប្ោប់្ុ្ឡដង្បីីបញ្្ជ ្បុខង្រេីពីរឡិសេងឡេដត។

តារ៉ង 24. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ 

ប្ោប់្ុ្្បុខង្រ លក្ខណៈ

ផ្្អ ក/សប្មាក (Pause/Break)

បិេឡបងកចាក់ឡសាអូសររារ

សំឡណងប្បព័ន្ធ

ឡបងក្បុជានុយក្ប្ម វិធី

បិេឡបងកការចាក់ឡសាប្ោប់្ុ្ Fn
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ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុ្បហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន
អ្នកអា្េេូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងឡសបក្ប្មរបស់ ប្កុ្បហ៊ុន Dell ឡដាយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួនទាំងឡនះ៖

តារ៉ង 25. ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន 

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន េីតាងំធនធាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងឡសបក្ប្មរបស់ប្កុ្បហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

រន្លឹះ

ទាក់េងរកជំនួយ ឡៅក្នុង Windows search បយបញចេូល Contact Support រួ្្ុ្ Enter ។

ជំនួយឡលងបណិាញសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ព័ត៌មានអំពីការឡដាះប្សាយបញ្ហា  ឡសដវឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំពីការដំឡឡងង ការបញ្្ជ ក់អំពីិលិតិល ប្លក់ជំនួយដិ្នកបឡ្ចេកឡេស ប្ដាយ
វឺ ការអាប់ឡដតសូហវេដវរនឡដង្ប។

www.dell.com/support

អត្ថបេ្បូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡិសេងៗពីកុំព្យូេ័រ។ 1. ្ូលឡៅកាន់ https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase។

2. បយបញចេូលអវេីដដល្ង់រកឬពាក្យរន្លឹះឡៅក្នុងប្បអប់ ដសវេងរក ។
3. ្ុ្ ដសវេងរក ឡដង្បីីបង្ហា ញអត្ថបេដដលទាក់េង។

ដសវេងយល់ និងដឹងព័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កា្បអំពីិលិតិលរបស់អ្នក៖

● លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃនិលិតិល
● ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
● ការតឡ្ប្លងង និងឡប្បងប្រាស់ិលិតិលរបស់អ្នក
● ការបប្្បុងេុកេិន្នន័យ
● ការឡដាះប្សាយបញ្ហា  និងការវិភារ
● ការសិារពីឡរ៉ង្ប្ក និងប្បព័ន្ធ
● ព័ត៌មាន BIOS

សូ្ប្ូលឡ្បងល Me and My Dell តា្បរយៈឡរហេំព័រ www.dell.com/support/manuals។

ឡដង្បីីដសវេងរក Me and My Dell ដដលទាក់េងនឹងិលិតិលរបស់អ្នក សូ្បកំណត់អតិសញ្ញា ណិលិតិលរបស់អ្នកតា្បរយៈវិធី្បួយ
ក្នុង្ំឡណា្បវិធីខាងឡប្កា្ប៖

● ឡប្ជងសឡរីស កំណត់ិលិតិល។
● រកេីតាងំិលិតិលរបស់អ្នកតា្បរយៈ្បុជានុយដដលធា្ល ក់្ុះឡប្កា្ប ឡ្បងលិលិតិល។
● បយបញចេូល ឡលខសា្ល កឡសបក្ប្ម ឬ ឡលខសមា្គ ល់ិលិតិល ឡៅក្នុងប្បអប់ដសវេងរក។

ការេំនាក់េំនង្បកប្កុ្បហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្បកប្កុ្បហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក ់ការោំប្េដិ្នកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសបក្ប្មរបស់អតិថិជន សូ្ប្ូលឡ្បងល www.dell.com/contactdell។

្ំណា:ំ ភាពដដលអា្រករានមានការដប្បប្បួលតា្បប្បឡេស និងិលិតិល ឡហងយឡសបក្ប្មខ្លះពុំមានឡៅក្នុងប្បឡេសរបស់អ្នកឡេ ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានឡសបអុីនធជាឡណតឡេ អ្នកអា្ដសវេងរក សូ្បដសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិកកាយបប្តនវេំនិញ ប័ណោ ឡវ្ខចេប ់វិកកាយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាឡុកិលិតិល Dell ។
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20 ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុ្បហ៊ុន Dell

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/home/?app=knowledgebase
https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase
https://www.dell.com/support/manuals
https://www.dell.com/contactdell
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