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המחשב את הגדר
.החשמל כבל את חבר.1

.ההפעלה מתג על לחץ.2
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:Windows התקנת את להשלים כדי המסך על המופיעות ההוראות פי על פעל.3

a.לרשת התחבר.

b.חשבון אל היכנס Microsoft חדש חשבון צור או.

.Dell יישומי את אתר.4
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 Dell יישומי את אתר. 1 טבלה

מפרטתכונות

המחשב את רשום

Dell של ותמיכה עזרה

SupportAssist  —שברשותך המחשב את ועדכן בדוק

המחשב את הגדר6



מארז
.הפונקציה מקש עם הקיצור מקשי שילובי את מסביר וכן והמחברים היציאות כולל, המארז על מבטים מספר מציג זה פרק

:נושאים

הקדמי הפתח על מבט•
משמאל מבט•
מימין מבט•
היד כף משענת על מבט•
אחורי מבט•
מלמטה מבט•

הקדמי הפתח על מבט

)אופציונלי( צמצם עם-  מצלמה.2)אופציונלי( מיקרופון.1

)אופציונלי( מיקרופון.4)אופציונלי( מצב נורית-  מצלמה.3

רמקולים.6סוללה מצב נורית.5

2
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משמאל מבט

Thunderbolt 3 Type-C מסוג יציאה.1
SD כרטיסי קורא.2
החכמים הכרטיסים קורא.3

מימין מבט

אוזניות יציאת.1
1 מדור USB 3.1 יציאות.2
אבטחה כבל חריץ.3

מארז8



היד כף משענת על מבט

הפעלה לחצן.1
)אופציונלי( אצבעות טביעות קורא.2
מגע משטח.3

החם מקש הגדרת
 במקלדת קיצור מקשי. 2 טבלה

פונקציהחמים מקשים

Fn+ESC - Fn Lockמקשי בין להחליף למשתמש מאפשר Fn נעולים לא- ו נעולים.

Fn+F1  -לפני השמע רמת. השמע של השתקה מבטל/  זמני באופן משתיקהשמע עוצמת השתקת
.ההשתקה ביטול לאחר חוזרת ההשתקה

Fn+F2  -לכיבוי/למינימום להגעה עד השמע עוצמת את מפחיתהשמע עוצמת של הגדלה/הפחתה.

Fn+F3  -למקסימום להגעה עד השמע עוצמת את מגבירהשמע עוצמת של הפחתה/הגדלה.

Fn+F4  -נורית קיימת. שמע להקליט יוכל שלא כך המוטבע המיקרופון את משתיקמיקרופון השתקת
של הסטטוס על למשתמש שמודיעה F4 הפונקציה מקש על הממוקמת חיווי

:זו תכונה
שמע להקליט מסוגל המיקרופון=  כבויה נורית●

שמע להקליט יכול ואינו מושתק המיקרופון=  דלוקה נורית●

9מארז



)המשך( במקלדת קיצור מקשי. 2 טבלה

פונקציהחמים מקשים

Fn+F6  -גלילה נעילת כמקש משמשגלילה נעילת.

Fn+F8  -תצוגת LCD ל הווידאו פלט את קובעומקרן-LCD מחוברים כאשר חיצוניים וידיאו ולהתקני
.צג וקיים

Fn+F9  -המקשים צירוף את מחקהחיפוש Windows  +F של לחיפוש שיח-הדו לפתיחת
Windows.

Fn+F10  -מעברי. המקלדת של האחורית התאורה בהירות/התאורה רמת את קובעהמקלדת של אחורית תאורה/  תאורה
,מעומעם, מנוטרל: נלחץ כשהוא הבאים הבהירות מצבי דרך הקיצור מקש
של אחורית תאורה/תאורה בסעיף עיין, נוספים פרטים לקבלת. בהיר

.המקלדת

Fn + F11- Print Screenכמקש משמש Print Screen

Fn + F12 - Insertכמקש משמש Insert

Fn+RightCtrl  -ימנית לחיצה תפריט בשם גם המוכר. (הקשר תלוי תפריט כמקש משמשהקשר תלוי תפריט(

Fn+ בית כמקש משמשבית-  שמאלה חץ.

Fn  +סיום כמקש משמשסיים-  ימינה חץ.

Fn+B  -ספציפי באופן. עצירה/השהיה כמקש משמשעצור/השהה ,Fn+B  =ו השהייה-
Fn+Ctrl+B  =עצירה.

Fn  +ה מסך הבהירות דרגת את מפחיתהבהירות הפחתת) - למעלה( חץ מקש -LCD לרמת להגעה עד, לחיצה בכל
.LCD-ה מסך בהירות בסעיף עיין, לפרטים. המינימום

Fn  +ה מסך הבהירות דרגת את מגבירהבהירות הגברת) - למטה( חץ מקש -LCD לרמת להגעה עד, לחיצה בכל
.LCD-ה מסך בהירות בסעיף עיין, לפרטים. המקסימום

Fn + Home -לדוגמה. הרדיו התקני כל את ומכבה מפעילהרדיו של כיבוי/הפעלה ,WLAN ,WWAN
.Bluetooth-ו

Fn + End  -למצב המערכת את מעבירשינה מצב ACPI S3 המערכת את מעיר ואינו.

אחורי מבט

RJ452.Mini DisplayPort רשת לכבל יציאה.1

חשמל מחבר יציאת.HDMI4 יציאת.3

מארז10



מלמטה מבט

שירות תג תוית.1

11מארז



מערכת מפרט
הגדרת על נוסף מידע לקבלת.. המחשב עם יחד שיישלחו דורש שהחוק אלה רק הם הבאים המפרטים. לאזור מאזור להשתנות עשויות ההצעות הערה

.שלך המחשב אודות מידע להצגת האפשרות את ובחר, Windows ההפעלה במערכת ותמיכה עזרה אל עבור, שלך המחשב של התצורה

:נושאים

בסיס•
•System Information )מערכת פרטי(
מעבד•
זיכרון•
אחסון•
מערכת לוח מחברי•
מדיה כרטיסי קורא•
•Audio
וידיאו•
מצלמה•
אלחוט•
ומחברים יציאות•
תקשורת•
מגע ללא חכם כרטיס•
צג•
מקלדת•
מגע משטח•
הפעלה מערכת•
סוללה•
מתח מתאם•
ומשקל מידות•
•Security )אבטחה(

בסיס
 בסיס. 3 טבלה

בסיס

Dell Precision 7530 CTO Type C SC בסיס

Dell Precision 7530 TAA Type C SC בסיס

Dell Precision 7530 BTX Type C SC בסיס

System Information )מערכת פרטי(
) מערכת פרטי( System Information. 4 טבלה

מפרטתכונות

Chipset )שבבים ערכת)שבבים ערכת Intel CM246

DRAM bus width )אפיק רוחב DRAM(64 לערוץ סיביות )הכול בסך סיביות 128(

3

מערכת מפרט12



)המשך() מערכת פרטי( System Information. 4 טבלה

מפרטתכונות

FLASH EPROM48kHz

PCIe8Gbps אפיק

DMI 3.0-8GT/sחיצוני ערוץ תדר

מעבד
.מדינה/אזור לפי להשתנות ועשויה לשינויים נתונה המעבדים זמינות. לביצועים מדד מהווים אינם המעבדים מספרי הערה

 המעבד מפרט. 5 טבלה

Type )סוג(UMA Graphics

עד 8M ,2.30GHz של מטמון, ליבות ארבע, Intel Core i5-8300H מעבד
4.0GHz Turbo ,45W

Intel UHD 630 משולב

עד 8M ,2.50GHz של מטמון, ליבות ארבע, Intel Core i5-8400H מעבד
4.1GHz Turbo ,45W vPro

Intel UHD 630 משולב

עד 9M ,2.20GHz של מטמון, ליבות שש, Intel Core i7-8750H מעבד
4.1GHz Turbo ,45W

Intel UHD 630 משולב

עד 9M ,2.60GHz של מטמון, ליבות ארבע, Intel Core i7-8850H מעבד
4.3GHz Turbo ,45W vPro

Intel UHD 630 משולב

עד 12MB ,2.90GHz של מטמון, ליבות שש, Intel Core i9-8950HK מעבד
4.60GHz Turbo ,45W

Intel UHD 630 משולב

12M ,2.70GHz של מטמון, Xeon ליבות שש, Intel Xeon E-2176M מעבד
4.40GHz Turbo ,45W vPro עד

Intel UHD P630 משולב

12M ,2.90GHz של מטמון, Xeon ליבות שש, Intel Xeon E-2186M מעבד
4.60GHz Turbo ,45W vPro עד

Intel UHD P630 משולב

זיכרון
 זיכרון מפרט. 6 טבלה

מפרטמאפיינים

GB 8מינימלי זיכרון תצורת

GB 128מרבי זיכרון תצורת

SODIMM רכיבי 4החריצים מספר

GB 32חריץ לכל נתמך מרבי זיכרון נפח

8GB – 1×8GB●זיכרון אפשרויות
●16GB – 1×16GB
●16GB - 2 x 8GB
●32GB - 1 x 32 GB
●32GB - 2 x 16GB

13מערכת מפרט



)המשך( זיכרון מפרט. 6 טבלה

מפרטמאפיינים

●32GB - 4 x 8 GB
●64GB - 4 x 16GB
●64GB - 2 x 32 GB
●128GB - 4 x 32 GB

Type )זיכרון)סוג DDR4 SDRAM SDRAM עם ECC וללא ECC

MHz 2400●מהירות
●2666MHz
●2933 MHz

 זיכרון אכלוס כללי. 7 טבלה

DIMM Skuהטמעה

X1B

X2B+D

X3A+B+C+D

:A ,B ,C ,D ערוצים של המיקום
1.B ו-D חריץ-  למקלדת מתחת B וחריץ המגע למשטח קרוב D ל קרוב-LCD
2.A ו-C חריץ-  לבסיס מתחת C וחריץ האחורי פלט/לקלט קרוב A לסוללה קרוב

אחסון
 אחסון מפרט. 8 טבלה

Type )קיבולתהאבטחה אפשרותממשקצורה גורם)סוג

Solid-State כונני שלושה
)SSD(

M.2 2280●SATA AHCI ,עד
6Gbps

●PCIe 4x4 NVMe ,עד
32Gbps

SED●512 עד GB
TB 2 עד●

אחד) HDD( קשיח דיסק כונן
סוללת עם' אינץ 2.5 בגודל

בלבד תאים ארבעה

x 3.959 x 2.760( מוערך
')אינץ 0.374

SATA AHCI ,6 עדGbpsSED FIPS2 עד TB

מערכת מפרט14



מערכת לוח מחברי
 מערכת לוח מחברי. 9 טבלה

מפרטתכונות

A מפתח 1 שקע 3030 1 חריץ●M.2 מחברי
B מפתח 2 שקע 3042 2 חריץ●
M מפתח 3 שקע 2280 3 חריץ●
M מפתח 3 שקע 2280 4 חריץ●
M מפתח 3 שקע 2280 5 חריץ●

)בלבד תאים ארבעה סוללת עםSATA(1 )( טורי ATA מחבר

מדיה כרטיסי קורא
 מדיה כרטיסי קורא מפרטי. 10 טבלה

מפרטתכונות

Type )לכרטיס חריץ)סוג SD אחד

SD●נתמכים כרטיסים
●SDHC
●SDXC

Audio
 השמע מפרטי. 11 טבלה

מפרטתכונות

Realtek ALC3281בקר

Type )( גבוהה באבחנה ערוצים ארבעה של שמע)סוגHD(

)כיווניות עם רמקולים( שנייםרמקולים

אוניברסלי שמע שקע●ממשק
סטריאו אוזניות●
סטריאו דיבורית●
סטריאו כניסת●
מיקרופון כניסת●
סטריאו יציאת●

לערוץ) RMS( ואט 2פנימי רמקול מגבר

15מערכת מפרט



וידיאו
 וידאו מפרט. 12 טבלה

זיכרון סוגבמעבד תלות)סוג( Typeבקר
גרפי לכרטיס

מרבית רזולוציהחיצוני בצג תמיכהקיבולת

Intel UHD
Graphics 630

UMA●מעבד Intel
Core i5

Intel מעבד●
Core i7

Intel מעבד●
Core i9

Shared systemמשולב
memory )זיכרון
)משותף מערכת

eDP/mDP/HDMI/
Type-C

4096×2304

Intel UHD
Graphics P630

UMAIntel XeonמשולבShared system
memory )זיכרון
)משותף מערכת

eDP/mDP/HDMI/
Type-C

4096×2304

Radeon Pro WX
4150

/GDDR54GBHDMI/mDP/eDPזמין לאנפרד
USB-C

יציאת●
DisplayPort 1.4

x 7680-  יחידה
4320 (8K)

30Hz-ב
יציאות שתי●

DisplayPort 1.4 -
7680 x 4320

(8K) 60-בHz
●HDMI 2.0 -

4096 x 2160
(4K) 60-בHz

NVIDIA Quadro
P1000

/GDDR54GBeDP/mDP/HDMIזמין לאנפרד
Type-C

:מקסימלי דיגיטלי
יציאת●

DisplayPort 1.4
x 7680-  יחידה

4320 (8K)
/30Hz )mDP-ב

Typc-c ל-DP(
יציאות שתי●

DisplayPort 1.4 -
7680 x 4320

(8K) 60-בHz
)mDP/Typc-c
)DP-ל

NVIDIA Quadro
P2000

/GDDR54GBeDP/mDP/HDMIזמין לאנפרד
Type-C

:מקסימלי דיגיטלי
יציאת●

DisplayPort 1.4
x 7680-  יחידה

4320 (8K)
/30Hz )mDP-ב

Typc-c ל-DP(
יציאות שתי●

DisplayPort 1.4 -
7680 x 4320

(8K) 60-בHz
)mDP/Typc-c
)DP-ל

NVIDIA Quadro
P3200

/GDDR56 GBeDP/mDP/HDMIזמין לאנפרד
Type-C

:מקסימלי דיגיטלי

מערכת מפרט16



)המשך( וידאו מפרט. 12 טבלה

זיכרון סוגבמעבד תלות)סוג( Typeבקר
גרפי לכרטיס

מרבית רזולוציהחיצוני בצג תמיכהקיבולת

יציאת●
DisplayPort 1.4

x 7680-  יחידה
4320 (8K)

/30Hz )mDP-ב
Typc-c ל-DP(

יציאות שתי●
DisplayPort 1.4 -

7680 x 4320
(8K) 60-בHz

)mDP/Typc-c
)DP-ל

מצלמה
 המצלמה מפרט. 13 טבלה

מפרטתכונות

:מצלמהרזולוציה
פיקסל-מגה 0.92: סטילס תמונת●
30fps של בקצב 1280x720: וידאו●

)מגע ללא FHD בצג אופציונלית( אדום-אינפרא מצלמת
פיקסל-מגה 0.30: סטילס תמונת●
60fps של בקצב 340x340: וידאו●

מעלות 86.7-  מצלמה●אלכסונית צפייה זווית
מעלות 70-  אדום-אינפרא מצלמת●

אלחוט
 אלחוטי מפרט. 14 טבלה

Mbps 867מרבי העברה קצב

2.4GHz/5GHzתדרים פסי

סיביות 128/סיביות 64 באורך WEP מפתחהצפנה

ומחברים יציאות
 ומחברים יציאות. 15 טבלה

מפרטתכונות

SD 4.0 זיכרון כרטיסי קוראזיכרון כרטיסי קורא

)סטנדרטי( Standardחכמים כרטיסים קורא

USBיציאות שתי USB 3.1 1 מדור

17מערכת מפרט



)המשך( ומחברים יציאות. 15 טבלה

מפרטתכונות

Security )של לחיצה למנעול חריץ)אבטחה Noble

כבל עם בעגינה תמיכהעגינה יציאת

Audio●אוזניות יציאת
רעשים לצמצום מערך מיקרופוני●

Mini DisplayPort 1.4●וידיאו
●HDMI 2.0

רלוונטי HBR2-ו DisplayPort 1.4 עם למערכות רלוונטי HBR3 הערה
.DisplayPort 1.2 עם מערכת לכל

אחד RJ-45 מחבררשת מתאם

Thunderboltיציאות שתי Thunderbolt 3 Type-C

תקשורת
 תקשורת. 16 טבלה

מפרטתכונות

Intel עם משולב Intel i219LM10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45 )רשת מתאם
Remote Wake UP ו-PXE

M.2 דרך Wi-Fi 802.11n/ac●אלחוט
●Bluetooth

מגע ללא חכם כרטיס
 מגע ללא חכם כרטיס. 17 טבלה

3 מגע ללא חכמים כרטיסים קוראתיאורתואר
ControlVault של Dell עם NFC

ללא Felica בכרטיסי תומכים והתוכנה הקוראFelica כרטיס תושבת
מגע

כן

/Prox בכרטיסי תומכים והתוכנה הקורא)kHz 125) (קרבה( Prox-ב הכרטיס של תמיכה
Proximity/125kHz מגע ללא

לא

ISO 14443 בכרטיסי תומכים והתוכנה הקוראA סוג ISO 14443 בכרטיס תמיכה
Type A מגע ללא

כן

ISO בכרטיסי לתמוך יכולים והתוכנה הקוראISO 14443 Type B בתקן הכרטיס של תמיכה
14443 Type B מגע ללא

כן

ISO/IEC 21481בכרטיסים לתמוך יכולים והתוכנה הקורא
מגע ללא ISO/IEC 21481 תואמי ואסימונים

כן

ISO/IEC 18092בכרטיסים לתמוך יכולים והתוכנה הקורא
מגע ללא ISO/IEC 21481 תואמי ואסימונים

כן

בכרטיסי לתמוך יכולים והתוכנה הקוראISO 15693 בתקן הכרטיס של תמיכה
ISO15693 מגע ללא

כן

כןNFC תואם תיוג מידע של ועיבוד בקריאת תומךNFC בתיוג תמיכה

כןNFC Forum לפי קריאה במצב תמיכהNFC קריאת מצב

מערכת מפרט18



)המשך( מגע ללא חכם כרטיס. 17 טבלה

3 מגע ללא חכמים כרטיסים קוראתיאורתואר
ControlVault של Dell עם NFC

כןNFC Forum לפי כתיבה במצב תמיכהNFC כתיבה מצב

כןNFC Forum לפי לעמית עמית במצב תמיכהלעמית עמית NFC מצב

כפי EMVCO מסוג חכמים לכרטיסים תואםEMVCo תואם
www.emvco.com באתר שפורסם

כן

חכמים כרטיסים בסיס על מאושר רשמי באופןEMVCo מאושר
EMVCO מסוג

כן

)NFP )Near Field Proximity התקני מפרטNFC Proximity של הפעלה מערכת ממשק
ההפעלה מערכת לשימוש

כן

של לאינטגרציה חכם כרטיס/אישי מחשב מפרטPC/SC הפעלה מערכת ממשק
אישי מחשב של לסביבות בחומרה קוראים

כן

ממשק להתקן התקנים במנהלי משותפת תמיכהCCID התקן תואם
ברמת ההתקנים מנהלי עבור משולב מעגל כרטיס
ההפעלה מערכת

כן

כןMicrosoft WHCK ידי על מאושר ההתקןWindows מאושר

Dell של ControlVault-ל מתחבר המכשירDell ControlVault-ב תוכנת
ועיבוד לשימוש

כן

Khz 125 קרבה בכרטיסי תמיכה אין הערה

 נתמכים כרטיסים. 18 טבלה

נתמךכרטיסיצרן

HIDכרטיס JCOP readertest3 )14443A(כן

1430 1L

DESFire D8H

IClass )קודם דור(

IClass SEOS

NXP/Mifareכרטיסי Mifare DESFire 8K White PVCכן

Mifare Classic 1K White PVC כרטיסי

NXP Mifare Classic S50 ISO כרטיס

G&DIdOnDemand - SCE3.2-144Kכן

SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare

SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare

SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare

SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare

SCE7.0 FIPS 144K

OberthuridOnDemand - OCS5.2 80Kכן

ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0 כרטיס

19מערכת מפרט



צג
 צג מפרט. 19 טבלה

Type )באיכות' אינץ 15.6●)סוג FHD ,WVA ,1920 x 1080 AG ,מגע מסך ללא,
45% של NTSC צבעים סולם

,מגע מסך ללא, FHD ,WVA ,1920 x 1080 AG באיכות' אינץ 15.6●
72% של NTSC צבעים סולם

סולם, מגע מסך, FHD ,WVA ,1920 x 1080 TL באיכות' אינץ 15.6●
72% של NTSC צבעים

,מגע מסך ללא, UHD ,WVA ,1920 x 1080 AG באיכות' אינץ 15.6●
100% של Adobe צבעים סולם

)45% של צבעים סולם עם FHD( nits 220●)אופייני( בהירות/בוהק
●300 nits )FHD 72% של צבעים סולם עם(
●350 nits )UHD של צבעים סולם עם Adobe 100%(

')אינץ 7.62( מ"מ FHD  -193.59●)פעיל אזור( גובה
●UHD  -194.40 אינץ 7.65( מ"מ('

')אינץ 13.55( מ"מ FHD  -344.16●)פעיל אזור( רוחב
●UHD  -345.60 אינץ 13.61( מ"מ('

')אינץ 15.60( מ"מ FHD  -394.87●אלכסון
●UHD  -396.52 אינץ 15.60( מ"מ('

FHD - 2.07●פיקסל-מגה
●UHD - 8.29

PPI(●FHD - 141' (לאינץ פיקסלים
●UHD - 282

FHD - 700:1●ניגודיות יחס
●UHD - 1000:1

Hz 60רענון קצב

מעלות 80/80')דק( אופקית צפייה זווית

מעלות 80/80')דק( אנכית צפייה זווית

מ"מ FHD - 0.179●פיקסל רוחב
●UHD  -0.090 מ"מ

)45% של צבעים סולם עם FHD( 4.2W●)מרבית( חשמל צריכת
●6.2W )FHD 72% של צבעים סולם עם(

מקלדת
 המקלדת מפרט. 20 טבלה

מפרטתכונות

)וקנדה ב"ארה( 103●מקשים מספר
)אירופה( 104●

מערכת מפרט20



)המשך( המקלדת מפרט. 20 טבלה

מפרטתכונות

)ברזיל( 106●
)יפן( 107●

מלא גודלגודל
●X =19.00 מקש רוחב מ"מ
●Y =19.00 מקש רוחב מ"מ

אופציונליאחורית תאורה עם מקלדת

QWERTY/AZERTY/Kanjiפריסה

מגע משטח
 המגע משטח מפרט. 21 טבלה

מפרטתכונות

1048: אופקי●רזולוציה
984: אנכי●

Dimensions )אינץ 3.92( מ"מ 99.50: רוחב●)מידות('
')אינץ 2.09( מ"מ 53: גובה●

אצבעות מספר או אחת אצבע עם להפעלה להגדיר ניתןMulti-touch טכנולוגיית

Knowledge Base 4027871-ה במאמר עיין, Windows 10 עבור המגע משטח תנועות על נוסף מידע לקבלת הערה

הפעלה מערכת
 הפעלה מערכת. 22 טבלה

מפרטתכונות

)סיביות Windows 10 Home )64●נתמכות הפעלה מערכות
●Windows 10 Professional )64 סיביות(
●Windows 10 Pro סיביות 64( עבודה תחנות עבור(
●Ubuntu 16.04 LTS )64 סיביות(
●Red Hat Linux Enterprise 8.0

סוללה
 סוללה. 23 טבלה

Type )64 תאים 4 יון-ליתיום סוללת●)סוגWHr עם ExpressCharge
ExpressCharge עם 97WHr תאים 6 יון-ליתיום סוללת●
אחריות שנות שלוש עם 97WHr תאים 6 יון-ליתיום סוללת●

64WHr" חכמה" יון-ליתיום סוללת.1מידות
')אינץ 8.76( מ"מ 222.40-  אורך●
')אינץ 2.90( מ"מ 73.80-  רוחב●

21מערכת מפרט



)המשך( סוללה. 23 טבלה

')אינץ 0.44( מ"מ 11.15-  גובה●
גרם 298.00-  משקל●

97WHr" חכמה" יון-ליתיום סוללת.2
')אינץ 13.07(- מ"מ 332.00-  אורך●
')אינץ 2.90( מ"מ 73.80-  רוחב●
')אינץ 0.439( מ"מ 11.15-  גובה●
גרם 445.00-  משקל●

)ליברות 0.66( ג"ק 64WHr  -2.98●)מרבי( משקל
●97WHr  -4.45 ליברות 0.98( ג"ק(

64WHr - 7.8VDC●מתח
●97WHr - 11.4VDC

מחדש טעינה/פריקה מחזורי 300חיים משך

שעות 4)משוער( כבוי המחשב כאשר טעינה זמן

בתנאים משמעותית בצורה להתקצר ויכול פעולה לתנאי בהתאם משתנהפעולה משך
.מוגברת חשמל בצריכת שמאופיינים מסוימים

')פ 95° עד 32°' (צ 35° עד 0°בהפעלה: טמפרטורות טווח

)149°F עד 65°C -)40°F עד 40°C-באחסון: טמפרטורות טווח

ML1220מטבע סוללת

מתח מתאם
 המתח מתאם של מפרטים. 24 טבלה

מפרטתכונות

Type )180 מתאם)סוגW

AC וולט 240 עד 100כניסה מתח

180W - 2.34A)מרבי( כניסה זרם

Input frequency )הרץ 60 עד 50)כניסה תדר

)רציף( 180W - 9.23Aיציאה זרם

Rated output voltage )19.5)נקוב יציאה מתח VDC

)104°F עד 32°( 40°C עד 0°)הפעלה( טמפרטורות טווח

)158°F עד 40°-( 70°C עד 40°)בהפעלה לא( טמפרטורות טווח

ומשקל מידות
 ומשקל מידות. 25 טבלה

מפרטתכונות

')אינץ 1.02( מ"מ 25.9) - מגע( קדמי גובהגובה

מערכת מפרט22



)המשך( ומשקל מידות. 25 טבלה

מפרטתכונות

')אינץ 1.21( מ"מ 30.85) - מגע( אחורי גובה

')אינץ 0.98( מ"מ 25.0) - מגע ללא( קדמי גובה

')אינץ 1.18( מ"מ 29.97) - מגע ללא( אחורי גובה

')אינץ 14.87( מ"מ 377.60רוחב

')אינץ 9.89( מ"מ 251.30עומק

Weight )ליברות 5.57( ג"ק 2.52: התחלתי משקל)משקל(

Security )אבטחה(
) אבטחה( Security. 26 טבלה

Trusted Platform Module (TPM) 2.0המערכת בלוח משולב

כןחכם כרטיס

23מערכת מפרט



תוכנה
:נושאים

הפעלה מערכת•
Windows של התקנים מנהלי הורדת•
Windows 10 ההפעלה מערכת גרסת זיהוי•

הפעלה מערכת
 הפעלה מערכת. 27 טבלה

מפרטתכונות

)סיביות Windows 10 Home )64●נתמכות הפעלה מערכות
●Windows 10 Professional )64 סיביות(
●Windows 10 Pro סיביות 64( עבודה תחנות עבור(
●Ubuntu 16.04 LTS )64 סיביות(
●Red Hat Linux Enterprise 8.0

Windows של התקנים מנהלי הורדת
.המחברת מחשב את הפעל.1

.Dell.com/support אל עבור.2

.)שלח( Submit על ולחץ, שלך המחברת מחשב של השירות תגית את הזן, )במוצר תמיכה( Product Support על לחץ.3

.שברשותך המחברת מחשב דגם את ידנית ומצא דפדף או האוטומטי הזיהוי בתכונת השתמש, השירות תגית את ברשותך אין אם הערה

.)והורדות התקנים מנהלי( Drivers and Downloads על לחץ.4

.המחברת מחשבב המותקנת ההפעלה מערכת את בחר.5

.להתקין שברצונך ההתקן במנהל ובחר בדף מטה גלול.6

.שלך המחברת מחשבל ההתקן מנהל את להוריד כדי )קובץ הורד( Download File על לחץ.7

.ההתקן מנהל קובץ את שמרת שבה התיקייה אל נווט, ההורדה השלמת לאחר.8

.המסך גבי על שיוצגו ההוראות לפי ופעל, ההתקן מנהל קובץ של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.9

Windows 10 ההפעלה מערכת גרסת זיהוי
').Windows גרסת' שפירושו קיצור( winver בה הקלד, התיבה הצגת עם. Windows + R המקשים קיצור באמצעות שיח-דו תיבת הפעל

 Windows 10 ההפעלה מערכת גרסת זיהוי. 28 טבלה

עדכנית בנייהגרסהקוד שםהפעלה מערכת גרסת

Windows 101150710240 סף

Windows 102151110586 סף

Windows 10Redstone 1160714393

Windows 10Redstone 2170315063

Windows 10Redstone 3170916299

4
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)המשך( Windows 10 ההפעלה מערכת גרסת זיהוי. 28 טבלה

עדכנית בנייהגרסהקוד שםהפעלה מערכת גרסת

Windows 10Redstone 4180317134

Windows 10Redstone 5180917763

Windows 1019H1190318362

25תוכנה



עזרה קבלת
:נושאים

Dell אל פנייה•

Dell אל פנייה

.Dell מוצרי בקטלוג או בחשבון, האריזה בתעודת, שלך הקנייה בחשבונית ההתקשרות פרטי את למצוא תוכל, פעיל אינטרנט חיבור לך אין אם הערה

יהיה לא מהשירותים חלק כי וייתכן, ולשירות למדינה בהתאם משתנה הזמינות. האינטרנט דרך או בטלפון, לתמיכה אפשרויות מספר מציעה Dell חברת
:לקוחות שירות או טכנית תמיכה, מכירות בנושאי Dell עם קשר ליצור כדי. באזורך זמינים

.Dell.com/support אל עבור.1

.תמיכה קטגוריית בחר.2

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

.צרכיך פי על המתאים התמיכה או השירות קישור את בחר.4

5
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