
Dell Vostro 3580
คูมื่อการตัง้คา่และข้อมลูจําเพาะ

รุ่นตามข้อบงัคบั: P75F
ประเภทตามข้อบงัคบั: P75F010
November 2020
ฉบบัแก้ไข A02



หมายเหต ุข้อควรระวงั และคําเตือน

หมายเหต:ุ หมายเหตจุะแสดงข้อมลูท่ีสําคญัท่ีสามารถชว่ยคณุให้สามารถใช้ผลติภณัฑ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้

ข้อควรระวงั: ข้อควรระวงัจะแสดงความเสียหายตอ่ฮาร์ดแวร์หรือการสญูหายของข้อมลูท่ีอาจจะเกิดขึน้ และบอกวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาให้คณุทราบ

คําเตือน: คําเตือนจะแสดงความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตท่ีอาจเกิดขึน้ได้

© 2018 - 2019 Dell Inc. หรือบริษัทยอ่ย สงวนลขิสทิธ์ิ Dell, EMC, และเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Dell Inc. หรือบริษัทยอ่ย เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ อาจเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทท่ี
เก่ียวข้อง



บทท่ี 1: การตัง้คา่คอมพิวเตอร์ของคณุ.................................................................................................................... 5

บทท่ี 2: สร้างไดร์ฟกู้ คืน USB สําหรับ Windows.................................................................................................... 7

บทท่ี 3: แชสซี........................................................................................................................................8

มมุมองหน้าจอ.................................................................................................................................................................................8
มมุมองด้านซ้าย............................................................................................................................................................................... 8

มมุมองด้านขวา................................................................................................................................................................................8
มมุมองท่ีรองข้อมือ............................................................................................................................................................................ 8

มมุมองด้านลา่ง................................................................................................................................................................................8

บทท่ี 4: แป้นพิมพ์ลดั.................................................................................................................................. 9

บทท่ี 5: ข้อมลูจําเพาะทัง้เคร่ือง........................................................................................................................ 10

ข้อมลูระบบ...................................................................................................................................................................................10

ระบบประมวลผล............................................................................................................................................................................ 10

หนว่ยความจํา.................................................................................................................................................................................11
การจดัเก็บ.....................................................................................................................................................................................11

เสียง.......................................................................................................................................................................................... 12

ขัว้ตอ่ซสิเตม็บอร์ด........................................................................................................................................................................... 12

ชอ่งอา่นการ์ด................................................................................................................................................................................ 12

การ์ดแสดงผล................................................................................................................................................................................ 12

กล้อง..........................................................................................................................................................................................13
แบบไร้สาย....................................................................................................................................................................................13
พอร์ทและขัว้ตอ่.............................................................................................................................................................................. 13

จอแสดงผล................................................................................................................................................................................... 14
แป้นพิมพ์..................................................................................................................................................................................... 14

แผงสมัผสั.....................................................................................................................................................................................14
ตวัอา่นลายนิว้มือ—อปุกรณ์เสริม......................................................................................................................................................... 15

ระบบปฏิบตักิาร..............................................................................................................................................................................15
แบตเตอรี..................................................................................................................................................................................... 15

อะแดปเตอร์พลงังาน.........................................................................................................................................................................16
ขนาดและนํา้หนกั............................................................................................................................................................................ 16

สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์.............................................................................................................................................................17
ความปลอดภยั............................................................................................................................................................................... 17

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภยั..............................................................................................................................................................17

บทท่ี 6: System setup (การตัง้คา่ระบบ)....................................................................................................... 19

บตูเมน.ู.......................................................................................................................................................................................19
ปุ่ มนําทาง.................................................................................................................................................................................... 19

ตวัเลือก System setup............................................................................................................................................................. 20

ตวัเลือกทัว่ไป.......................................................................................................................................................................... 20

ข้อมลูระบบ............................................................................................................................................................................ 20

สารบญั

สารบญั 3



วิดีโอ.................................................................................................................................................................................... 21

ความปลอดภยั......................................................................................................................................................................... 21

บตูความปลอดภยั.....................................................................................................................................................................22

สว่นขยาย Intel Software Guard.........................................................................................................................................23

ประสทิธิภาพ...........................................................................................................................................................................23

ระบบจดัการพลงังาน..................................................................................................................................................................24

ลกัษณะ POST.................................................................................................................................................................... 25

การสนบัสนนุ Virtualization...................................................................................................................................................25

แบบไร้สาย.............................................................................................................................................................................26

หน้าจอซอ่มบํารุง...................................................................................................................................................................... 26

บนัทกึระบบ............................................................................................................................................................................26

ขนาดของระบบสนบัสนนุชว่ยเหลือ...................................................................................................................................................26

รหสัผา่นระบบและการตัง้คา่................................................................................................................................................................27

การตัง้รหสัผา่น system setup................................................................................................................................................ 27

การลบหรือเปลี่ยนรหสัผา่น system setup ท่ีมีอยู.่..........................................................................................................................28

บทท่ี 7: ซอฟต์แวร์...................................................................................................................................29

การดาวน์โหลดไดรเวอร์ ....................................................................................................................................................................29

บทท่ี 8: การรับความชว่ยเหลือ........................................................................................................................ 30

การติดตอ่ Dell............................................................................................................................................................................ 30

4 สารบญั



การตัง้คา่คอมพิวเตอร์ของคณุ
ขัน้ตอน

1. ตอ่อะแดปเตอร์จา่ยไฟและกดปุ่ มเปิด

หมายเหต:ุ เพ่ือรักษาพลงังานแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีอาจต้องเข้าสูโ่หมดประหยดัพลงังาน

2. ตัง้คา่ระบบ Windows ให้เสร็จสิน้

ปฏิบตัิตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือดําเนินการตัง้คา่ให้เสร็จสิน้ ระหวา่งทําการตัง้คา่ Dell ขอแนะนําให้คณุ:

● เช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยเพ่ืออปัเดต Windows

หมายเหต:ุ หากเช่ือมตอ่เครือขา่ยแบบไร้สายท่ีมีความปลอดภยั ให้ป้อนรหสัผา่นสําหรับเข้าใช้งานเครือขา่ยแบบไร้สายเม่ือมีการแจ้งให้ใสร่หสัผา่น

● หากเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต ให้เข้าสูร่ะบบหรือสร้างบญัชี Microsoft หากไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต ให้สร้างบญัชีแบบออฟไลน์
● ใสข้่อมลูติดตอ่ของคณุในหน้า การสนบัสนนุและการป้องกนั

3. ค้นหาและใช้แอปของ Dell จากเมนเูร่ิมต้นของ Windows—แนะนํา

ตาราง 1. การค้นหาแอปของ Dell 

แอปของ Dell รายละเอียด

การลงทะเบียนผลติภณัฑ์ของ Dell

ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ของคณุกบั Dell

การชว่ยเหลือและการสนบัสนนุจาก Dell

รับการชว่ยเหลือและการสนบัสนนุสําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุ

ผู้ชว่ยสนบัสนนุ

ตรวจสอบสถานภาพฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ของคณุในเชิงรุก

หมายเหต:ุ ตอ่อายหุรืออปัเกรดการรับประกนัของคณุโดยการคลกิท่ีวนัหมดอายกุารรับประกนั
ในผู้ชว่ยสนบัสนนุ

การอปัเดต Dell

อปัเดตการแก้ไขและไดรเวอร์อปุกรณท่ีสําคญัสําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุเม่ือพร้อมให้ใช้งาน

Dell Digital Delivery

ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัรวมถงึซอฟต์แวร์ท่ีได้ซือ้เอาไว้ แตไ่มไ่ด้ติดตัง้ไว้ลว่งหน้าบนคอมพิวเตอร์ของ
คณุ

4. สร้างไดรฟ์กู้ คืนสําหรับ Windows
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หมายเหต:ุ แนะนําให้สร้างไดรฟ์กู้ คืนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้กบั Windows

สําหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดดท่ีู การสร้างไดรฟ์กู้ คืน USB สาํหรับ Windows
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สร้างไดร์ฟกู้ คืน USB สาํหรับ Windows
สร้างไดร์ฟกู้ คืนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้กบั Windows จําเป็นต้องใช้แฟลชไดร์ฟ USB ท่ีมีความจอุยา่งน้อย 16 GB เพ่ือสร้างไดร์ฟกู้ คืน

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนนีอ้าจใช้เวลาสงูสดุหนึง่ชัว่โมงเพื่อดําเนินการจนเสร็จสิน้

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนตอ่ไปนีอ้าจมีความแตกตา่งออกไป ขึน้อยูก่บัรุ่นของ Windows ท่ีติดตัง้ ดคูําแนะนําลา่สดุท่ี เวบ็ไซต์ชว่ยเหลือของ Microsoft

ขัน้ตอน

1. เช่ือมตอ่แฟลชไดร์ฟ USB เข้ากบัคอมพิวเตอร์ของคณุ
2. ในชอ่งค้นหา Windows ให้พิมพ์Recovery (ก◌ู◌้ค◌ืน)
3. ในผลลพัธ์การค้นหา คลกิท่ี Create a recovery drive (สร้างไดร์ฟกู้ คืน)

หน้าตา่ง User Account Control (การควบคมุบญัชีผู้ใช้) จะแสดงขึน้มา
4. คลกิท่ี Yes (ตกลง) เพ่ือดําเนินการตอ่

หน้าตา่ง Recovery Drive (ไดร์ฟกู้ คืน) จะแสดงขึน้มา
5. เลือก Back up system files to the recovery drive (สํารองไฟล์ระบบไปยงัไดร์ฟกู้ คืน) และคลกิท่ี Next (ถดัไป)

6. เลือก แฟลชไดร์ฟ USB และคลกิ Next (ถดัไป)
จะมีข้อความแจ้งวา่ข้อมลูทัง้หมดในแฟลชไดร์ฟ USB จะถกูลบ

7. คลกิ Create (สร้าง)
8. คลกิ Finish (เสร็จสิน้)

สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัการตดิตัง้ Windows ใหมโ่ดยใช้ไดร์ฟกู้ คืน USB ดท่ีูหวัข้อ การแก้ไขปัญหาของ คูมื่อบริการ ผลติภณัฑ์ของคณุท่ี www.dell.com/support/manuals
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แชสซี
หวัข้อนีแ้สดงภาพมมุมองของแชสซีหลายมมุมอง พร้อมกบัพอร์ทและตวัเช่ือมตอ่ และอธิบายถงึชดุปุ่ มลดั FN
หวัข้อ :

• มมุมองหน้าจอ
• มมุมองด้านซ้าย
• มมุมองด้านขวา
• มมุมองท่ีรองข้อมือ
• มมุมองด้านลา่ง

มมุมองหน้าจอ
1. กล้อง 2. ไฟแสดงสถานะกล้อง
3. ไมโครโฟน 4. จอแสดงผล

มมุมองด้านซ้าย
1. พอร์ตอะแดป็เตอร์พลงังาน 2. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี
3. ชอ่ง HDMI 4. ชอ่งเครือขา่ย
5. ชอ่ง USB 3.1 รุ่นท่ี 1 (2) 6. ชอ่งเสียบหฟัูง

มมุมองด้านขวา
1. ตวัอา่นการ์ด Micro SD 2. พอร์ท USB 2.0

3. พอร์ท VGA 4. ออปตคิลัดสิก์ไดรฟ์
5. ชอ่งสายรักษาความปลอดภยั (สําหรับ Noble lock)

มมุมองท่ีรองข้อมือ
1. ปุ่ มเปิดปิดพร้อมกบัเคร่ืองอา่นลายนิว้มือแบบเสริม
2. แป้นพิมพ์
3. แผงสมัผสั

มมุมองด้านลา่ง
1. ลําโพง 2. ฝาครอบฐาน
3. ฉลากแทก็บริการ 4. ชอ่งระบายอากาศ
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แป้นพิมพ์ลดั
หมายเหต:ุ ตวัอกัษรของแป้นพิมพ์อาจแตกตา่งออกไป ขึน้อยูก่บัการกําหนดคา่ภาษาของแป้นพิมพ์ ปุ่ มท่ีใช้สําหรับแป้นพิมพ์ลดัเหมือนกนัหมดในทกุภาษา

ตาราง 2. รายการแป้นพิมพ์ลดั 

ปุ่ ม รายละเอียดเพิ่มเติม

Fn + Esc สลบัปุ่ ม Fn

Fn + F1 ปิดเสยีง

Fn + F2 ลดเสยีง

Fn + F3 เพิ่มเสียง

Fn + F4 เลน่ก่อนหน้านี ้

Fn + F5 เลน่ / หยดุ

Fn + F6 เลน่ถดัไป

Fn + F8 เปลีย่นไปหน้าจอภายนอก

Fn + F9 ค้นหา

Fn + F11 ลดความสวา่ง

Fn + F12 เพิ่มความสวา่ง

Fn + PrtScr เปิด/ปิดแบบไร้สาย

Fn + Ctrl เปิดเมนแูอปพลเิคชนั
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ข้อมลูจําเพาะทัง้เคร่ือง
หมายเหต:ุ ข้อเสนออาจแตกตา่งกนัไปตามภมิูภาค รายละเอียดทางเทคนิคตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นประกอบตามที่กฎหมายกําหนดให้จดัมาให้พร้อมกบัคอมพิวเตอร์ของคณุ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการ
กําหนดคา่คอมพิวเตอร์ของคณุ ไปท่ี Help and Support (ชว่ยเหลอืและสนบัสนนุ) ใน Windows ของคณุ จากนัน้เลือกตวัเลือกเพ่ือดขู้อมลูเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ของคณุ

หวัข้อ :

• ข้อมลูระบบ
• ระบบประมวลผล
• หนว่ยความจํา
• การจดัเก็บ
• เสียง
• ขัว้ตอ่ซสิเตม็บอร์ด
• ชอ่งอา่นการ์ด
• การ์ดแสดงผล
• กล้อง
• แบบไร้สาย
• พอร์ทและขัว้ตอ่
• จอแสดงผล
• แป้นพิมพ์
• แผงสมัผสั
• ตวัอา่นลายนิว้มือ—อปุกรณ์เสริม
• ระบบปฏิบตัิการ
• แบตเตอรี
• อะแดปเตอร์พลงังาน
• ขนาดและนํา้หนกั
• สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์
• ความปลอดภยั
• ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภยั

ข้อมลูระบบ
ตาราง 3. ข้อมลูระบบ 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ชิปเซต็ Intel Chipset

ความกว้างของบสั DRAM 64-bit

FLASH EPROM SPI 16 MB

บสั PCIe 100 Mhz

ระบบประมวลผล
หมายเหต:ุ จําหนว่ยของหนว่ยประมวลผลไมใ่ชก่ารวดัประสทิธิภาพ ความพร้อมใช้งานของหนว่ยประมวลผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจแตกตา่งออกไปในแตล่ะภมิูภาค/ประเทศ
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ตาราง 4. ข้อมลูจําเพาะระบบประมวลผล 

ประเภท กราฟิก UMA

หนว่ยประมวลผล 8th Gen Intel Core i3 processor (2
cores/4 MB/4T/3.9 GHz/15 W)

Intel UHD Graphics 620

หนว่ยประมวลผล 8th Gen Intel Core i5 processor (4
cores/6 MB/8T/3.9 GHz/15 W)

Intel UHD Graphics 620

หนว่ยประมวลผล 8th Gen Intel Core i7 processor (4
cores/8 MB/8T/4.6 GHz/15 W)

Intel UHD Graphics 620

หนว่ยความจํา
ตาราง 5. ข้อมลูจําเพาะหนว่ยความจํา 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

การปรับแตง่หนว่ยความจําน้อยท่ีสดุ 4 GB

การปรับแตง่หนว่ยความจําสงูสดุ 16 GB

จํานวนของชอ่ง 2x SoDiMM

ตวัเลือกหนว่ยความจํา ● 4 GB - 1 x 4 GB

● 8 GB - 2 x 4 GB (ตวัเลือกเพิ่มเติม)

● 8 GB - 1 x 8 GB (ตวัเลือกเพิ่มเติม)

● 12 GB - 1 x 4 GB + 1 x 8 GB (ตวัเลือกเพิ่มเติม)

● 16 GB - 2 x 8 GB (ตวัเลือกเพิ่มเติม)

● 16 GB - 1 x 16 GB (ตวัเลือกเพิ่มเติม)

ประเภท DDR4

ความเร็ว 2400 MHz

การจดัเก็บ
ตาราง 6. ข้อมลูจําเพาะการจดัเก็บ 

ประเภท ปัจจยัรูปแบบ อินเตอร์เฟซ ความจุ

โซลดิสเตทไดรฟ์ M.2 M.2 SSD ขัน้ 20: 128 GB

ขัน้ 35: 128 GB และ 256 GB

ขัน้ 40: 256 GB

HDD 2.5 นิว้ SATA สงูสดุ 2 TB 5400 RPM

สงูสดุ 1 TB 7200 RPM

Intel Optane (โมดลู PCIe M.2 พร้อม
กบั HDD)

M.2 PCIe 16 GB

ไดรฟ์คู่ 2.5 นิว้ HDD + M.2 SATA + M.2 SSD ใช ่มีให้บริการ
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เสียง
ตาราง 7. ข้อมลูจําเพาะเสียง 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ตวัควบคมุ Realtek ALC3204 พร้อมกบั Waves MaxxAudio Pro

ประเภท ระบบเสยีงความคมชดัสงูแบบสองชอ่งทาง

ลาํโพง สองทิศทาง (ทิศทางลําโพง)

อินเตอร์เฟซ ● แจ็กเสียงแบบสากล
● ลําโพงความคมชดัสงู
● ไมโครโฟนเดี่ยวพร้อมระบบลดเสียงรบกวน
● ชดุหฟัูงสเตริโอ/ไมค์คอมโบ

แอมป์เคร่ืองขยายเสียงภายใน 2 W (RMS) ตอ่ชอ่ง

ขัว้ตอ่ซสิเตม็บอร์ด
ตาราง 8. ขัว้ตอ่ซสิเตม็บอร์ด 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ตวัเช่ือมตอ่ M.2 สองขัว้ (2280 Key-M และ 2242 Key-B)

ตวัเช่ือมตอ่ Serial ATA (SATA) หนึง่ขัว้ รุ่น 3 รองรับ 7 มม. SATA

ชอ่งอา่นการ์ด
ตาราง 9. ข้อมลูจําเพาะชอ่งอา่นการ์ด 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ประเภท ชอ่งอา่นการ์ด Micro SD

การ์ดท่ีรองรับ ● Micro SD
● Micro SDHC
● Micro SDXC

การ์ดแสดงผล
ตาราง 10. ข้อมลูจําเพาะการ์ดแสดงผล 

ตวัควบคมุ ประเภท การพึง่พา CPU ประเภทหนว่ยความ
จํากราฟิก

ความจุ การรองรับหน้าจอภายนอก ขนาดสงูสดุ

Intel UHD
Graphics 620

UMA ● 8th Gen Intel Core i5
processor

● 8th Gen Intel Core i7
processor

แบบรวม หนว่ยความจําระบบ
แบบใช้ร่วมกนั

HDMI 1.4b 1920 x 1080

AMD Radeon
520

ไมต่อ่เน่ือง NA GDDR5 2 GB ไม่ 1920 x 1080
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กล้อง
ตาราง 11. ข้อมลูจําเพาะกล้อง 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ขนาด ● ภาพนิ่ง: 0.92 ล้านพิกเซล (HD)

● วิดีโอ: 1280 x 720 (HD) ท่ี 30 fps

มมุมองแนวทแยง กล้อง - 78.6°

จํานวนกล้อง หนึง่

ประเภท HD โฟกสัคงท่ี

ประเภทของเซน็เซอร์ เทคโนโลยีเซน็เซอร์ CMOS

ขนาดวิดีโอสงูสดุ 1280 x 720 (HD) ท่ี 30 fps

ขนาดภาพนิ่งสงูสดุ 0.92 ล้านพิกเซล (HD)

แบบไร้สาย
ตาราง 12. ข้อมลูจําเพาะแบบไร้สาย 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ประเภท ● DW1707 (QCA9565)
● DW1810 (QCA9377)
● DW1820 (QCA61x4A)
● Intel 9560
● Intel 9462

อตัราการถ่ายโอนข้อมลูสงูสดุ 867 Mbps

แถบความถ่ี 2.4 GHz/5 GHz

การเข้ารหสั ● 64-bit/128-bit WEP
● AES-CCMP
● TKIP

พอร์ทและขัว้ตอ่
ตาราง 13. พอร์ทและขัว้ตอ่ 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ตวัอา่นการ์ด ชอ่งอา่นการ์ด Micro SD 3.0

USB ● พอร์ท USB 2.0 หนึง่พอร์ท
● พอร์ท USB 3.1 Gen 1 สองพอร์ท

ความปลอดภยั ชอ่งลอ็ครักษาความปลอดภยั

พอร์ตเช่ือมตอ่ Dell USB 3.0 Dock (UNO)

เสยีง ● แจ็กเสียงแบบสากล
● ไมโครโฟนเดี่ยวพร้อมระบบลดเสียงรบกวน
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ตาราง 13. พอร์ทและขัว้ตอ่ (ตอ่)

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

วิดีโอ ● HDMI 1.4b (UMA และแบบแยก)
● พอร์ท VGA

อะแดปเตอร์เครือขา่ย ตวัเช่ือมตอ่ RJ-45 หนึง่ชอ่ง

จอแสดงผล
ตาราง 14. ข้อมลูจําเพาะจอแสดงผล 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ประเภท ● 15.6 นิว้ HD (1366 x 768) TN, Anti-glare, Ultra slim

● 15.6 นิว้ FHD (1920 x 1080) TN, Anti-glare (ตวัเลือกเพิ่มเติม)

ความสงู (พืน้ท่ีใช้งาน) 360 มม. (14.17 นิว้)

ความกว้าง (พืน้ท่ีใช้งาน) 224.3 มม. (8.83 นิว้)

แนวทแยง 396.24 มม. (15.6 นิว้)

ความสวา่ง/ความจ้า (ปกต)ิ สงูสดุ 300 nit

อตัรารีเฟรช 60 Hz

มมุมองแนวนอน (ต่ําสดุ) +/- 40 องศา

มมุมองแนวตัง้ (ต่ําสดุ) +10/- 30 องศา

แป้นพิมพ์
ตาราง 15. ข้อมลูจําเพาะแป้นพิมพ์ 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

จํานวนคีย์ ● 101 (สหรัฐอเมริกา)
● 102 (องักฤษ)

● 104 (บราซลิ)
● 105 (ญ่ีปุ่ น)

ขนาด ขนาดเตม็

● X= ระยะหา่งแป้น 19.05 มม.

● Y= ระยะหา่งแป้น 18.05 มม.

รูปแบบ QWERTY/AZERTY/Kanji

แผงสมัผสั
ตาราง 16. ข้อมลูจําเพาะแผงสมัผสั 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ขนาด 3215x2429
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ตาราง 16. ข้อมลูจําเพาะแผงสมัผสั (ตอ่)

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ขนาด ● กว้าง: 4.13 นิว้ (105 มม.)

● สงู: 3.14 นิว้ (80 มม.)

มลัตทิชั รองรับสีนิ่ว้

ตวัอา่นลายนิว้มือ—อปุกรณ์เสริม
ตาราง 17. ข้อมลูจําเพาะตวัอา่นลายนิว้มือ 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

เทคโนโลยีเซน็เซอร์ Capacitive

ขนาดของเซน็เซอร์ 500 PPI

พืน้ท่ีเซน็เซอร์ 5.5 มม. x 4.4 มม. (0.22 นิว้ x 0.17 นิว้)

ขนาดพิกเซลของเซน็เซอร์ 108 x 88

ระบบปฏิบตักิาร
ตาราง 18. ระบบปฏิบตัิการ 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ระบบปฏิบตักิารท่ีรองรับ ● Windows 10 Home (64 bit)
● Windows 10 Pro (64 bit)
● Ubuntu

แบตเตอรี
ตาราง 19. ข้อมลูจําเพาะแบตเตอรี 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ประเภท แบตเตอร่ีแบบแทง่ปริซมึ/พอลเิมอร์ แบบ 3-cell 42 WHr

ขนาด ความกว้าง

ความลกึ

สงู

175.37 มม. (6.9 นิว้)

90.73 มม. (3.57 นิว้)

5.9 มม. (0.24 นิว้)

นํา้หนกั (สงูสดุ) 0.2 กก. (0.44 ปอนด์ )

แรงดนัไฟฟ้า 11.4 VDC

อายกุารใช้งาน 300 การปลอ่ย / วงจรชาร์จ

เวลาชาร์จเม่ือคอมพิวเตอร์ปิดอยู ่(โดยประมาณ) ชาร์จมาตรฐาน 0°C ถงึ 60°C: 4 ชัว่โมง

ชาร์จดว่น 0°C ถงึ 35°C: 4 ชัว่โมง

16°C ถงึ 45°C: 2 ชัว่โมง
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ตาราง 19. ข้อมลูจําเพาะแบตเตอรี (ตอ่)

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

46°C ถงึ 60°C: 3 ชัว่โมง

เวลาใช้งาน ความแตกตา่งขึน้อยูก่บัสภาพในการใช้งาน และสามารถลดลงอยา่งมีนยัยะสําคญัภายใต้สภาพพลงังานสงูบางประการ

ระยะอณุหภมิู: การใช้งาน 0°C ถงึ 35°C (32°F ถงึ 95°F)

ระยะอณุหภมิู: หนว่ยเก็บข้อมลู -20°C ถงึ 65°C (-40°F ถงึ 149°F)

แบตเตอรีเซลล์แบบเหรียญ CR 2032

อะแดปเตอร์พลงังาน
ตาราง 20. ข้อมลูจําเพาะอะแดปเตอร์พลงังาน 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

ประเภท ● 45 W (UMA)

● 45 W ทนทาน
● 65 W (ไมต่อ่เน่ือง)

แรงดนัไฟฟ้าอินพทุ 100 VAC - 240 VAC

อินพทุปัจจบุนั (สงูสดุ) ● 1.3 A สําหรับ 45 W

● 1.7 A สําหรับ 65 W

ความถ่ีอินพทุ 50 Hz ถงึ 60 Hz

เอาท์พทุปัจจบุนั ● 2.31 A สําหรับ 45 W

● 3.34 A สําหรับ 65 W

อตัราแรงดนัไฟฟ้าเอาท์พทุ 19.5 VDC

ระยะอณุหภมิู (การใช้งาน) 0°C ถงึ 40° C (32°F ถงึ 104°F)

ระยะอณุหภมิู (ไมใ่ช้งาน) 40°C ถงึ 70°C (-40°F ถงึ 158°F)

ขนาดและนํา้หนกั
ตาราง 21. ขนาดและนํา้หนกั 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

สงู 20.65 มม. ถงึ 22.6 มม. (0.813 นิว้ ถงึ 0.89 นิว้)

ความกว้าง 380 มม. (14.96 นิว้)

ความลกึ 258 มม. (10.15 นิว้)

นํา้หนกั 2.28 กก. (5.02 ปอนด์)
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สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์
ระดบัการปนเปือ้นในอากาศ: G1 ตามท่ีกําหนดโดย ISA-S71.04-1985

ตาราง 22. สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ 

การทํางาน การจดัเก็บ

ชว่งอณุหภมิู 0°C ถงึ 40°C (32°F ถงึ 104°F) -40°C ถงึ 65°C (-40°F ถงึ 149°F)

ความชืน้สมัพนัธ์ (สงูสดุ) 10% ถงึ 90% (ไมมี่การกลัน่ตวัเป็นหยดนํา้)
หมายเหต:ุ อณุหภมิูจดุนํา้ค้างสงูสดุ = 26°C

0% ถงึ 95% (ไมมี่การกลัน่ตวัเป็นหยดนํา้)
หมายเหต:ุ อณุหภมิูจดุนํา้ค้างสงูสดุ = 33°C

แรงสัน่สะเทือน (สงูสดุ) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

ช็อค (สงูสดุ) 140 G † 160 G‡

ความสงู (สงูสดุ) 0 ม. ถงึ 3048 ม. (0 ฟตุ ถงึ 10,000 ฟตุ) 0 ม. ถงึ 10668 ม. (0 ฟตุ ถงึ 35,000 ฟตุ)

* วดัโดยใช้สเปกตรัมแรงสัน่สะเทือนแบบสุม่ท่ีจําลองสภาพแวดล้อมของผู้ใช้

† วดัโดยใช้ชีพจรคร่ึงไซน์ 2 มิลลวิินาทีเม่ือฮาร์ดไดร์ฟถกูใช้งาน

‡ วดัโดยใช้ชีพจรคร่ึงไซน์ 2 มิลลวิินาทีเม่ือสว่นปลายของฮาร์ดไดร์ฟอยูใ่นตําแหนง่ตดิตัง้

ความปลอดภยั
ตาราง 23. ข้อมลูจําเพาะความปลอดภยั 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 รวมอยูใ่นซสิเตม็บอร์ด

Discrete TPM รวมอยูใ่นซสิเตม็บอร์ด

Windows Hello Support ตวัเลือกเพิ่มเติม

ฝาปิดสาย ตวัเลือกเพิ่มเติม

สวิตซ์การบกุรุกแชสซี ตวัเลือกเพิ่มเติม

ชอ่งลอ็คและสนบัสนนุวงจรแชสซี ตวัเลือกเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภยั
ตาราง 24. ข้อมลูจําเพาะซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภยั 

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

Dell Endpoint Security Suite Enterprise ตวัเลือกเพิ่มเติม

Dell Data Guardian ตวัเลือกเพิ่มเติม

Dell Encryption (Enterprise หรือ Personal) ตวัเลือกเพิ่มเติม

Dell Threat Defense ตวัเลือกเพิ่มเติม

RSA SecurID Access ตวัเลือกเพิ่มเติม
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ตาราง 24. ข้อมลูจําเพาะซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภยั (ตอ่)

คณุสมบตัิ ข้อมลูจําเพาะ

RSA NetWitness Endpoint ตวัเลือกเพิ่มเติม

MozyPro หรือ MozyEnterprise ตวัเลือกเพิ่มเติม

VMware Airwatch/WorkspaceONE ตวัเลือกเพิ่มเติม

Absolute Data & Device Security ตวัเลือกเพิ่มเติม
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System setup (การตัง้คา่ระบบ)
การตัง้คา่ระบบชว่ยให้คณุจดัการฮาร์ดแวร์ โน้ตบุ๊ค และตวัเลือกระดบัไบออสท่ีเฉพาะเจาะจง จากการตัง้คา่ระบบ คณุสามารถ:

● เปลี่ยนการตัง้คา่ NVRAM หลงัจากคณุเพิ่มหรือลบฮาร์ดแวร์
● ดกูารตัง้คา่ฮาร์ดแวร์ของระบบ
● เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอปุกรณ์เบด็เสร็จ
● กําหนดเกณฑ์ประสทิธิภาพและการจดัการพลงังาน
● จดัการระบบความปลอดภยัคอมพิวเตอร์ของคณุ

หวัข้อ :

• บตูเมนู
• ปุ่ มนําทาง
• ตวัเลือก System setup

• รหสัผา่นระบบและการตัง้คา่

บตูเมนู
กด <F12> เม่ือโลโก้ของ Dell ปรากฏขึน้เพ่ือเร่ิมเมนกูารบตูครัง้เดียว พร้อมกบัรายของของอปุกรณ์บตูท่ีใช้ได้สําหรับระบบ ตวัเลอืกการวินิจฉยัและตัง้คา่ไบออสรวมอยูใ่นเมนนีูด้้วยเชน่กนั อปุกรณ์ท่ีรวมอยูใ่นบตู
เมนขูึน้อยูก่บัอปุกรณ์ท่ีสามารถบตูได้ในระบบ เมนนีูเ้ป็นประโยชน์เม่ือพยายามบตูอปุกรณ์เฉพาะ หรือเพ่ือสร้างการวินิจฉยัระบบ การใช้เมนบูตูไมไ่ด้สร้างความเปลี่ยนแปลงกบัคําสัง่บตูท่ีเก็บอยูใ่นไบออส

ตวัเลือกประกอบด้วย:

● บตู UEFI:

○ ตวัจดัการบตู Windows

●

● ตวัเลอืกอ่ืน:

○ ตัง้คา่ไบออส
○ อปัเดตแฟลชไบออส
○ การวินิจฉยั
○ เปลีย่นการตัง้คา่โหมดบตู

ปุ่ มนําทาง
หมายเหต:ุ สําหรับตวัเลือก System Setup สว่นใหญ่ การเปลีย่นแปลงที่คณุทําไว้จะถกูบนัทกึ แตจ่ะไมส่ง่ผลจนกวา่คณุรีสตาร์ทระบบ

ปุ่ ม การนําทาง
ลกูศรขึน้ เลื่อนไปยงัสว่นก่อนหน้านี ้

ลกูศรลง เลื่อนไปยงัสว่นถดัไป

Enter เลือกคา่ในชอ่งท่ีเลือก (ถ้ามี) หรือไปตามลงิก์ในชอ่ง

Spacebar ขยายหรือยอ่รายการแบบเลื่อนลง ถ้ามี

Tab เลื่อนไปยงัพืน้ท่ีท่ีโฟกสัถดัไป
หมายเหต:ุ สําหรับเบราว์เซอร์กราฟิกมาตรฐานเทา่นัน้

Esc เลือ่นไปยงัหน้าก่อนหน้า จนกวา่คณุจะเหน็หน้าจอหลกั การกดปุ่ ม Esc ในหน้าจอหลกัจะแสดงข้อความที่แจ้งให้คณุบนัทกึการเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ียงัไมไ่ด้ถกูบนัทกึ และรีสตาร์ท
ระบบ

6
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ตวัเลือก System setup

หมายเหต:ุ ขึน้อยูก่บั แลป็ท็อป และอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ รายการที่ระบใุนหวัข้อนีอ้าจปรากฏหรือไมป่รากฏ

ตวัเลือกทัว่ไป
ตาราง 25. ทัว่ไป 

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมลูระบบ แสดงข้อมลูดงัตอ่ไปนี:้

● ข้อมลูระบบ: แสดง รุ่นไบออส, ป้ายบริการ, ป้ายสนิทรัพย์, ป้ายความเป็นเจ้าของ, วนัท่ีเป็นเจ้าของ, วนัท่ีผลติ, และ รหสับริการดว่น
● ข้อมลูหนว่ยความจํา: แสดง หนว่ยความจําท่ีติดตัง้, หนว่ยความจําท่ีมี, ความเร็วหนว่ยความจํา, โหมดชอ่งหนว่ยความจํา, เทคโนโลยีหนว่ยความจํา,

ขนาด DIMM A, และขนาด DIMM B

● ข้อมลูหนว่ยประมวลผล: แสดง ประเภทของหนว่ยประมวลผล, จํานวนแกน, ID หนว่ยประมวลผล, ความเร็วนาฬิกาปัจจบุนั, ความเร็วนาฬิกาตํ่า
สดุ, ความเร็วนาฬิกาสงูสดุ, แคลหนว่ยประมวลผล L2 , แคชหนว่ยความจํา L3, ประสทิธิภาพ HT, และเทคโนโลยี 64 บติ

● ข้อมลูอปุกรณ์: แสดง ฮาร์ดดสิก์หลกั, อปุกรณ์ ODD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, LOM MAC Address,
ตวัควบคมุวิดีโอ, รุ่นไบออสวิดีโอ, หนว่ยความจําวิดีโอ , ประเภทของแผง, อตัราสว่นตามจริง, ตวัควบคมุเสียง, อปุกรณ์ Wi-Fi, และอปุกรณ์
บลทูธู

ข้อมลูแบตเตอร่ี แสดงสถานะอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ีและแสดงวา่มีการตดิตัง้อะแดปเตอร์ AC หรือไม่

Boot Sequence ให้คณุระบคํุาสัง่เพ่ือให้คอมพิวเตอร์พยายามค้นหาระบบปฏิบตักิารจากอปุกรณ์ท่ีระบใุนรายการนี ้

ตวัเลือกบตูขัน้สงู ให้คณุเลือกตวัเลือก Legacy Option ROM เม่ืออยูใ่นโหมดบตู UEFI ไมมี่การเลือกตวัเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

● เปิดใช้งาน Legacy Option ROM

● เปิดใช้งาน Attempt Legacy Boot

ความปลอดภยัเส้นทางการบตู UEFI ตวัเลือกนีค้วบคมุวา่ระบบจะแสดงรหสัผา่นผู้ดแูลระบบให้ผู้ใช้ป้อนเม่ือบตู UEFI จากเมนบูตู F12

● ทกุครัง้ ยกเว้นฮาร์ดดิสก์ภายใน—คา่มาตรฐาน
● ทกุครัง้
● ไมเ่คย

วนัท่ี/เวลา ให้คณุตัง้เวลาและวนัท่ี การเปลี่ยนแปลงของวนัท่ีและเวลาของระบบจะมีผลในทนัที

ข้อมลูระบบ
ตาราง 26. การกําหนดคา่ระบบ 

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

NIC แบบในตวั ให้คณุกําหนดคา่ตวัควบคมุ LAN แบบออนบอร์ด

● ปิดใช้งาน = LAN ภายในถกูปิดการใช้งานและมองไมเ่ห็นในระบบปฏิบตัิการ
● เปิดใช้งาน = LAN ภายในถกูเปิดใช้งาน
● เปิดใช้งาน w/PXE = LAN ภายในถกูเปิดใช้งาน (พร้อมกบับตู PXE) (ถกูเลอืกเป็นคา่มาตรฐาน)

การทํางานของ SATA ให้คณุกําหนดคา่โหมดการทํางานของตวัควบคมุฮาร์ดไดรฟ์แบบในตวั

● ปิดใช้งาน = ตวัควบคมุ SATA ถกูซอ่นไว้
● AHCI = SATA ถกูกําหนดคา่สําหรับโหมด AHCI

● RAID ON = SATA ถกูกําหนดคา่ให้รองรับโหมด RAID (ถกูเลอืกเป็นคา่มาตรฐาน)

ไดรฟ์ ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไดรฟ์แบบออนบอร์ดตา่งๆ:

● SATA-0 (ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน)
● SATA-1 (ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน)
● SATA-2 (ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน)
● M.2 PCIe SSD-0 (ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน)
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ตาราง 26. การกําหนดคา่ระบบ (ตอ่)

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

การรายงานอจัฉริยะ สว่นนีจ้ะควบคมุวา่ความผิดพลาดของฮาร์ดไดร์ฟสําหรับไดร์ฟแบบในตวัจะถกูรายงานระหวา่งการเร่ิมต้นระบบหรือไม ่เปิดใช้งานตวัเลือกการรายงานอจัฉริยะ
ถกูปิดการใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

การกําหนดคา่ USB ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตวัควบคมุ USB ภายในตวัสําหรับ:

● เปิดใช้งานการสนบัสนนุ USB บตู
● เปิดใช้งานพอร์ต USB ภายนอก

ตวัเลือกทัง้หมดถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

เสยีง ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตวัควบคมุเสียงภายในตวั ตวัเลือก เปิดใช้งานเสยีง ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

● เปิดใช้งานไมโครโฟน
● เปิดใช้งานลําโพงภายในเคร่ือง

ตวัเลือกทัง้สองถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

อปุกรณ์เบด็เตลด็ ให้คณุเปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานอปุกรณ์ดงัตอ่ไปนี:้

● เปิดใช้งานกล้อง (ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน)

วิดีโอ

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ
ความสวา่งของจอ LCD ให้คณุตัง้คา่ความสวา่งของหน้าจอโดยขึน้อยูก่บัแหลง่พลงัานงาน—ใช้แบตเตอร่ีหรือใช้ไฟฟ้า ความสวา่งของจอ LCD ไมข่ึน้กบัแบตเตอร่ีและอะแดปเตอร์ AC สามารถตัง้คา่

โดยใช้แถบเลื่อน

หมายเหต:ุ การตัง้คา่วิดีโอจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อมีการตดิตัง้การ์ดวิดีโอเข้ากบัระบบ

ความปลอดภยั
ตาราง 27. ความปลอดภยั 

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

รหสัผา่นผู้ดแูลระบบ ให้คณุตัง้ เปลี่ยน และลบรหสัผา่นผู้ดแูลระบบ

รหสัผา่นระบบ ให้คณุตัง้ เปลี่ยน และลบรหสัผา่นระบบ

รหสัผา่นท่ีคาดเดาได้ยาก ตวัเลือกนีช้ว่ยให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานรหสัผา่นของระบบที่คาดเดาได้ยาก

การปรับแตง่รหสัผา่น ให้คณุควบคมุจํานวนตวัอกัษรสงูสดุและตํ่าสดุท่ีอนญุาตในการตัง้รหสัผา่นผู้ดแูลลระบบและรหสัผา่นระบบ จํานวนของตวัอกัษรอยูท่ี่ 4 ถงึ 32 ตวัอกัษร

รหสัผา่นบายพาส ตวัเลือกนีจ้ะทําให้มีการแดสงรหสัผา่นบายพาสระบบ (บตู) และรหสัผา่นฮาร์ดดสิก์ภายในระหวา่งการรีสตาร์ทระบบ

● ปิดใช้งาน — แสดงรหสัผา่นระบบและรหสัผา่นฮาร์ดดิสก์ภายในเสมอเมื่อมีการตัง้ไว้ ตวัเลอืกนีถ้กูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● รีบตูบายพาส — แสดงรหสัผา่นบายพาสเมื่อรีสตาร์ท (วอร์มบตู)

หมายเหต:ุ ระบบจะแสดงรหสัผา่นระบบและรหสัผา่นฮาร์ดดิสก์ภายในเสมอเมื่อเปิดจากสถานะปิด (โคลด์บตู) นอกจากนี ้ระบบจะแสดงรหสัผา่นของ
ชอ่งโมดลูฮาร์ดดสิก์ใดๆ ท่ีอาจมีอยู่

เปลีย่นรหสัผา่น ตวัเลือกนีใ้ห้คณุกําหนดวา่จะอนญุาตให้มีการเปลีย่นแปลงรหสัผา่นระบบและรหสัผา่นฮาร์ดดิสก์หรือไมเ่ม่ือมีการตัง้รหสัผา่นผู้ดแูลระบบ

อนญุาตให้เปลี่ยนรหสัผา่นท่ีไมใ่ชผู่้ดแูลระบบ - ตวัเลือกนีถ้กูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

การเปลี่ยนการตัง้คา่ท่ีไมใ่ชผู่้ดแูลระบบ กําหนดวา่จะอนญุาตให้เปลี่ยนการตัง้คา่หรือไมเ่ม่ือมีการตัง้รหสัผา่นผู้ดแูลระบบ

การอปัเดตเฟิร์มแวร์แคปซลู UEFI ตวัเลือกนีจ้ะควบคมุวา่ระบบนีอ้นญุาตให้อปัเดตไบออสผา่นชดุอปัเดตแคปซลู UEFI หรือไม ่ตวัเลือกนีถ้กูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน การปิดการใช้งานตวัเลือก
นีจ้ะปิดกัน้การอปัเดตไบออสจากบริการตา่งๆ เชน่ Microsoft Windows Update และ Linux Vendor Firmware Service
(LVFS)

ความปลอดภยั TPM 2.0 ให้คณุควบคมุวา่สามารถมองเหน็ Trusted Platform Module (TPM) ได้ในระบบปฏิบตัิการหรือไม่
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ตาราง 27. ความปลอดภยั (ตอ่)

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

● เปิด TPM (คา่มาตรฐาน)
● เคลียร์
● บายพาส PPI สําหรับการเปิดใช้งานคําสัง่
● บายพาส PPI สําหรับการปิดใช้งานคําสัง่
● บายพาส PPI สําหรับการล้างคําสัง่
● เปิดใช้งานการรับรอง (คา่มาตรฐาน)
● เปิดใช้งาน Key Storage

● SHA-256 (คา่มาตรฐาน)

เลอืกตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่:

● ปิดใช้งาน
● เปิดใช้งาน (คา่มาตรฐาน)

Computrace(R) สว่นนีใ้ห้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไบออสอินเตอร์เฟสโมดลูของบริการ Computrace จากซอฟต์แวร์ Absolute เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการ
Computrace ถกูกําหนดสําหรับการจดัการสนิทรัพย์

● ยกเลกิใช้งาน
● ปิดการใช้งาน
● เปิดใช้งาน - ตวัเลือกนีถ้กูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

การเข้าถงึคีย์บอร์ด OROM ตวัเลืกนีกํ้าหนดวา่ผู้ใช้สามารถเข้าสูห่น้าจอปรับแตง่ตวัเลอืก ROM ผา่นแผ้นพิมพ์ลดัระหวา่งการบตูได้หรือไม่

● เปิดใช้งาน (คา่มาตรฐาน)
● ปิดใช้งาน
● เปิดใช้งานครัง้เดียว

ปิดกัน้การตัง้คา่ผู้ดแูลลระบบ ให้คณุป้องกนัไมใ่ห้ผู้ใช้เข้าสูก่ารตัง้คา่เม่ือมีการตัง้รหสัผา่นผู้ดแูลระบบ ตวัเลือกนีไ้มไ่ด้ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

ปิดกัน้รหสัผา่นหลกั ให้คณุปิดการใช้งานรหสัผา่นหลกัท่ีจําเป็นต้องล้างรหสัผา่นฮาร์ดดิสก์ก่อนเปลี่ยนแปลงการตัง้คา่ ตวัเลือกนีไ้มไ่ด้ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

การบรรเทาความปลอดภยั SMM ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการป้องกนัการบรรเทาความปลอดภยั UEFI SMM เพิ่มเตมิ ตวัเลอืกนีไ้มไ่ด้ถกูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

บตูความปลอดภยั
ตาราง 28. บตูความปลอดภยั 

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดใช้งานบตูความปลอดภยั ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคณุสมบตับิตูความปลอดภยั

● เปิดใช้งานบตูความปลอดภยั

ตวัเลือกนีถ้กูเลือกเป็นคา่มาตรฐาน

โหมดบตูความปลอดภยั ให้คณุปรับแตง่ลกัษณะของบตูความปลอดภยั เพ่ืออนญุาตการประเมินหรือการบงัคบัใช้ลายเซน็ไดรเวอร์ UEFI

● โหมดการปรับใช้ (มาตรฐาน)
● โหมดตรวจสอบ

การจดัการคีย์ผู้ เช่ียวชาญ ชว่ยให้คณุสามารถจดัการฐานข้อมลูคีย์ความปลอดภยัเทา่นัน้ หากระบบอยูใ่นโหมดปรับแตง่เอง ตวัเลือก โหมดเปิดใช้งานปรับแตง่เอง ถกูปิดใช้งานเป็น
คา่มาตรฐาน ตวัเลือกประกอบด้วย:

● PK (มาตรฐาน)
● KEK
● db
● dbx

หากคณุเปิดใช้งาน โหมดปรับแตง่เอง ตวัเลือกท่ีเก่ียวข้องกบั PK, KEK, db, และ dbx จะปรากฏขึน้ ตวัเลือกประกอบด้วย:

● บนัทกึไปยงัไฟล์- บนัทกึคีย์ไปยงัไฟล์ท่ีผู้ใช้เลือก
● แทนที่จากไฟล์- แทนท่ีคีย์ปัจจบุนัด้วยคีย์จากไฟล์ท่ีผู้ใช้เลอืก
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ตาราง 28. บตูความปลอดภยั (ตอ่)

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

● ผนวกจากไฟล์- เพิ่มคีย์ไปยงัฐานข้อมลูปัจจบุนัจากไฟล์ท่ีผู้ ใช้เลือก
● ลบ- ลบคีย์ท่ีเลือก
● รีเซต็คีย์ทัง้หมด- รีเซต็กลบัสูก่ารตัง้คา่มาตรฐาน
● ลบคีย์ทัง้หมด- ลบคีย์ทัง้หมด

หมายเหต:ุ หากคณุปิดใช้งานโหมดปรับแตง่เอง การเปลีย่นแปลงทัง้หมดจะถกูลบ และคีย์จะถกูคืนคา่เป็นการตัง้คา่มาตรฐาน

สว่นขยาย Intel Software Guard

ตาราง 29. สว่นขยาย Intel Software Guard 

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดใช้งาน Intel SGX สว่นนีร้ะบใุห้คณุจดัเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัสําหรับการเรียกใช้รหสั/การจดัเก็บข้อมลูท่ีละเอียด
ออ่นในบริบทของระบบปฏิบตัิการหลกั

คลกิท่ีตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ตอ่ไปนี:้

● ปิดใช้งาน
● เปิดใช้าน
● ซอฟต์แวร์ถกูควบคมุ—มาตรฐาน

การบีบขนาดของหนว่ยความจํา ตวัเลือกนีกํ้าหนด การบีบขนาดหนว่ยความจําสาํรอง SGX

คลกิท่ีตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ตอ่ไปนี:้

● 32 MB
● 64 MB

● 128 MB—มาตรฐาน

ประสทิธิภาพ
ตาราง 30. ประสทิธิภาพ 

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

การสนบัสนนุแบบหลายแกน สว่นนีร้ะบวุา่การประมวลผลมีการเปิดใช้งานแกนเดียวหรือแกนทัง้หมด ประสทิธิภาพของแอปพลเิคชนั
บางตวัจะเพิ่มขึน้ด้วยแกนเพิ่มเตมิ

● ทัง้หมด—คา่มาตรฐาน
● 1

Intel SpeedStep ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด Intel SpeedStep ของตวัประมวลผล

● เปิดใข้งาน Intel SpeedStep

ตวัเลือกนีถ้กูตัง้เป็นคา่มาตรฐาน

การควบคมุ C-States ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสถานะ sleep ของตวัประมวลผลเพิ่มเติม

● C states

ตวัเลือกนีถ้กูตัง้เป็นคา่มาตรฐาน

Intel TurboBoost ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด Intel TurboBoost ของตวัประมวลผล

● เปิดใช้งาน Intel TurboBoost

ตวัเลือกนีถ้กูตัง้เป็นคา่มาตรฐาน

การควบคมุ Hyper-Thread ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน HyperThreading ในตวัประมวลผล
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ตาราง 30. ประสทิธิภาพ (ตอ่)

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

● ปิดใช้งาน
● ปิดการใช้งาน—คา่มาตรฐาน

ระบบจดัการพลงังาน

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ
ลกัษณะ AC ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเปิดคอมพวเตอร์อตัโนมตัิเม่ือมีการเช่ือมตอ่อะแดปเตอร์ AC

คา่มาตรฐาน: ปลกุบน AC ไมไ่ด้ถกูเลือกไว้

เปิดใช้งาน Intel Speed
Shift Technology

● เปิดใช้งาน Intel Speed Shift Technology

คา่มาตรฐาน: เปิดใช้งาน

เวลาเปิดเคร่ืองอตัโนมตัิ ให้คณุตัง้เวลาในการเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์อตัโนมตั ิตวัเลือกประกอบด้วย:

● ปิดใช้งาน
● ทกุวนั
● เฉพาะวนัธรรมดา
● เฉพาะวนัท่ีเลือก

คา่มาตรฐาน: ปิดใช้งาน

การปลกุด้วย USB ให้คณุใช้อปุกรณ์ USB เพ่ือปลกุระบบจากสถานะ Standby
หมายเหต:ุ คณุสมบตัินีจ้ะเปิดใช้ขณะตอ่อะแดปเตอร์ AC เทา่นัน้ หากอะแดปเตอร์ AC ถกูถอดออกไประหวา่งสถานะ Standby การตัง้คา่ระบบจะดงึพลงังานออก
จากพอร์ท USB ทกุพอร์ทเพ่ือรักษาพลงังานแบตเตอร่ี

● เปิดใช้งานการปลกุด้วย USN

การปลกุด้วย WLAN ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคณุสมบตัใินการเปิดคอมพิวเตอร์จากสถานะ Off (ปิด) เม่ือถกูกระตุ้นด้วยสาย LAN

● ปิดใช้งาน
● WLAN

คา่มาตรฐาน: ปิดใช้งาน

สลบัการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ ตวัเลือกนีใ้ห้คณุลดการใช้พลงังานไฟฟ้าระหวา่งเวลาใช้ไฟฟ้าสงูสดุของวนั หลงัจากคณุเปิดใช้งานตวัเลอืกนี ้ระบบของคณุจะทํางานด้วยแบตเตอร่ีเทา่นัน้ แม้จะเช่ือมตอ่กบัระบบ
ไฟฟ้าอยูก็่ตาม

● เปิดใช้งานสลบัการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ—ถกูปิดใช้งาน
● ตัง้เกณฑ์แบตเตอร่ี (15% ถงึ 100%) - 15 % (เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน)

การกําหนดคา่ชาร์จแบตเตอร่ีขัน้
สงู

ตวัเลือกให้ให้คณุชว่ยยืดอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี ในการเปิดใช้งานตวัเลอืกนี ้ระบบของคณุจะใช้อลักอริธ่ึมในการชาร์จแบบมาตรฐานและเทคนิคอ่ืนๆ ระหวา่งชัว่โมงท่ีไมไ่ด้
ทํางานเพื่อยืดอายกุารใช้งานของแบตเตอร่ี

เปิดใช้งานโหมดแบตเตอร่ีขัน้สงู- ถกูปิดใช้งาน

การกําหนดคา่ชาร์จแบตเตอร่ี
หลกั

ให้คณุเลือกโหมดในการชาร์จแบตเตอร่ี ตวัเลือกประกอบด้วย:

● ปรับได้—เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● มาตรฐาน—ชาร์จแบตเตอร่ีของคณุจนเตม็ในอตัรามาตรฐาน
● ชาร์จดว่น—ชาร์จแบตเตอร่ีเร็วขึน้โดยใช้เทคโนโลยีารชาร์จดว่นของ Dell

● ใช้ไฟฟ้าเป็นหลกั
● ปรับแตง่เอง

หากเลือกการชาร์จแบบปรับแตง่เอง คณุยงัสามารถกําหนดคา่การเร่ิมต้นชาร์จและการหยดุชาร์จได้
หมายเหต:ุ โหมดในการชาร์จทัง้หมดอาจไมส่ามารถใช้งานได้กบัทกุแบตเตอร่ี เพ่ือเปิดใช้งานตวัเลอืกนี ้ให้ปิดใช้งานตวัเลือก การกําหนดคา่ชาร์จแบตเตอร่ีขัน้สงู
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ลกัษณะ POST

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ
คําเตือนอะแดปเตอร์ ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อความเตือนการตัง้คา่ระบบ (ไบออส) เม่ือคณุใช้อะแดปเตอร์พลงังานบางชนิด

คา่มาตรฐาน: เปิดใช้งานคําเตือนอะแดปเตอร์

เปิดใช้งาน Numlock ให้คณุเปิดใช้งานตวัเลือก Numlock เม่ือบตูคอมพิวเตอร์

เปิดใช้งานเครือขา่ย ตวัเลือกนีถ้กูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

ตวัเลือก Fn Lock ให้คณุใช้คีย์ลดั Fn + Esc สลบัการทํางานหลกัของปุ่ ม F1 – F12 ระหวา่งฟังก์ชนัมาตรฐานและฟังก์ชนัรอง หากคณุปิดใช้งานตวัเลือกนี ้คณุจะไมส่ามารถสลบัการทํางาน
หลกัของปุ่ มเหลา่นีไ้ด้แบบไดนามิก ตวัเลือกท่ีมีประกอบด้วย:

● Fn Lock—เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● ปิดใช้งาน Lock Mode /มาตรฐาน—เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● เปิดใช้งาน Lock Mode/รอง

Fastboot ให้คณุเร่งความเร็วขัน้ตอนการบตูโดยข้ามขัน้ตอนความเข้ากนัได้บางขัน้ตอน ตวัเลอืกประกอบด้วย:

● Minimal—เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● ทัว่ถงึ
● อตัโนมตัิ

ขยายเวลา BIOS POST ให้คณุสร้างดีเลย์พิเศษก่อนการบตู ตวัเลือกประกอบด้วย:

● 0 วินาที—เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● 5 วินาที
● 10 วินาที

บนัทกึแบบเตม็หน้าจอ ● เปิดใช้งานโลโก้แบบเตม็หน้าจอ—ไมเ่ปิดใช้งาน

คําเตือนและข้อผิดพลาด ● แสดงคําเตือนและข้อผิดพลาด—เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● ดําเนินการตอ่เก่ียวกบัคําเตือน
● ดําเนินการตอ่เก่ียวกบัคําเตือนและข้อผิดพลาด

สญัญาณบง่ชีก้ารทํางาน ● เปิดใช้งานสญัญาณบง่ชีก้ารทํางานแป้นพิมพ์เรืองแสง—เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

การสนบัสนนุ Virtualization

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ
Virtualization สว่นนีร้ะบวุา่ Virtual Machine Monitor (VMM) สามารถใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ตามเง่ือนไขของ Intel Virtualization Technology ได้หรือไม่

เปิดใช้งาน Intel Virtualization Technology—ถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

VT สําหรับ I/O โดยตรง เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Virtual Machine Monitor (VMM) จากการใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ตามเง่ือนไขของ Intel Virtualization Technology
สําหรับ I/O โดยตรง

เปิดใช้งาน VT สําหรับ I/O โดยตรง - ถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

Trusted Execution ตวัเลือกนีร้ะบวุา่ Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) สามารถใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ตามเง่ือนไขของ Intel Trusted
Execution Technology ได้หรือไม ่TPM Virtualization Technology และ Virtualization technology สําหรับ I/O ต้องถกูเปิดใช้งานเพื่อใช้
คณุสมบตันีิ ้

Trusted Execution - ถกูปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
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แบบไร้สาย

คําอธิบายตวัเลอืก
สวิตซ์แบบไร้สาย ให้กําหนดอปุกรณ์แบบไร้สายท่ีสามารถควบคมุได้โดยสวิตซ์แบบไร้สาย ตวัเลือกประกอบด้วย:

● WLAN

● บลทูธู

ตวัเลือกทัง้หมดถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

หมายเหต:ุ สําหรับ WLAN การปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานนัน้ถกูผกูเข้าด้วยกนั ไมส่ามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแยกกนัได้

เปิดใช้งานอปุกรณ์แบบไร้สาย ให้คณุเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอปุกรณ์แบบไร้สายภายในเคร่ือง

● WLAN

● บลทูธู

ตวัเลือกทัง้หมดถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

หน้าจอซอ่มบํารุง

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ
แทก็บริการ แสดงแทก็บริการของคอมพิวเตอร์ของคณุ

แทก็สนิทรัพย์ ให้คณุสร้างแทก็สนิทรัพย์ของระบบหากยงัไมมี่การตัง้แทก็สนิทรัพย์ ตวัเลือกนีไ้มไ่ด้ถกูเลอืกเป็นคา่มาตรฐาน

ปรับลดไบออส ตวัเลือกนีค้วบคมุให้เฟิร์มแวร์ระบบกลบัไปเป็นรุ่นก่อนหน้า ตวัเลือก ‘อนญุาตปรับลดไบอสส” ถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

ล้างข้อมลู สว่นนีใ้ห้ผู้ ใช้สามารถลบข้อมลูจากอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูภายในทัง้หมดได้อยา่งปลอดภยั ตวัเลอืก ‘ล้างข้อมลูเม่ือบตูครัง้ถดัไป’ ไมไ่ด้ถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน ตอ่ไปนีเ้ป็น
รายการของอปุกรณ์ท่ีมีผลกระทบ:

● Internal SATA HDD/SSD
● Internal M.2 SATA SDD
● Internal M.2 PCIe SSD
● Internal eMMC

กู้ คืนไบออส สว่นนีใ้ห้คณุกู้ คืนไฟล์ในฮาร์ดดิสก์หลกัหรือ USB หลกัภายนอกจาสภาพไบออสที่เสียหายบางสว่น

● กู้ คืนไบออสจากฮาร์ดดิสก์—ถกูเปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน
● ทําการตรวจสอบความสมบรูณ์เสมอ—ถกูปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน

บนัทกึระบบ

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ
เหตกุารณ์ไบออส ให้คณุดแูละล้างเหตกุารณ์ POST (ไบออส) ของ System Setup

เหตกุารณ์ความร้อน ให้คณุดแูละล้างเหตกุารณ์ (ความร้อน) ของ System Setup

เหตกุารณ์พลงังาน ให้คณุดแูละล้างเหตกุารณ์ (พลงังาน) ของ System Setup

ขนาดของระบบสนบัสนนุชว่ยเหลือ

ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ
เกณฑ์การกู้ คืน OS อตัโนมตัิ ให้คณุควบคมุการบตูสําหรับระบบสนบัสนุชว่ยเหลืออตัโนมตัิ ตวัเลือกประกอบด้วย:

● ปิด
● 1
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ตวัเลือก รายละเอียดเพิ่มเตมิ

● 2 (เปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน)
● 3

การสนบัสนนุชว่ยเหลือกู้ คืน
OS

ให้คณุกู้ คืน SupportAssist OS Recovery (ปิดใช้งานเป็นคา่มาตรฐาน)

รหสัผา่นระบบและการตัง้คา่
ตาราง 31. รหสัผา่นระบบและการตัง้คา่ 

ประเภทของรหสัผา่น รายละเอียดเพิ่มเติม

รหสัผา่นระบบ รหสัผา่นท่ีคณุต้องป้อนเม่ือเข้าสูร่ะบบของคณุ

รหสัผา่นตัง้คา่ รหสัผา่นท่ีคณุต้องป้อนเม่ือเข้าถงึและทําการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ไบออสของคอมพิวเตอร์ของคณุ

คณุสามารถสร้างรหสัผา่นระบบและรหสัผา่นตัง้คา่ได้เพ่ือรักษาความปลอดภยัให้กบัคอมพิวเตอร์ของคณุ

ข้อควรระวงั: คณุสมบตัริหสัผา่นจะมอบการรักษาความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานให้กบัข้อมลูบนคอมพิวเตอร์ของคณุ

ข้อควรระวงั: ทกุคนสามารถเข้าถงึข้อมลูท่ีจดัเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคณุได้หากคอมพิวเตอร์เคร่ืองดงักลา่วไมมี่การลอ็คและไมมี่การดแูล

หมายเหต:ุ คณุสมบตัิรหสัผา่นระบบและรหสัผา่นตัง้คา่ถกูปิดใช้งาน

การตัง้รหสัผา่น system setup

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

คณุสามารถกําหนดได้เฉพาะ รหสัผา่นผู้ดแูลระบบหรือรหสัผา่นระบบ เทา่นัน้เม่ืออยูใ่นสภานะ ยงัไมถ่กูตัง้คา่

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ในการเข้าสู ่system setup ให้กดปุ่ ม F2 ในทนัทีหลงัจากเปิดเคร่ืองหรือรีบตู

ขัน้ตอน

1. ในหน้าจอ ระบบไบออส หรือ System Setup เลือกท่ี ความปลอดภยั และกด Enter
หน้าจอ ความปลอดภยั จะแสดงขึน้มา

2. เลือก รหสัผา่นผู้ดแูลระบบ/รหสัผา่นระบบ และสร้างรหสัผา่นในชอ่ง ป้อนรหสัผา่นใหม่
ใช้แนวทางตอ่ไปนีเ้พ่ือกําหนดรหสัผา่นระบบ:

● รหสัผา่นสามารถประกอบไปด้วยตวัอกัษรสงูสดุ 32 ตวัอกัษร
● รหสัผา่นสามารถประกอบด้วยตวัเลข 0 ถงึ 9
● ไมอ่นญุาตให้ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ ใช้ได้เฉพาะตวัอกัษรพิมพ์เลก็เทา่นัน้
● อนญุาตให้ใช้อกัขระพิเศษดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้: space, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)

3. พิมพ์รหสัผา่นระบบที่คณุป้อนไปก่อนหน้านีใ้นชอ่ง ยืนยนัรหสัผา่นใหม ่และคลกิ OK

4. กดปุ่ ม Esc และข้อความแจ้งเตือนคณุเพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลง
5. กดปุ่ ม Y เพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง

รีบตูคอมพิวเตอร์
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การลบหรือเปลี่ยนรหสัผา่น system setup ท่ีมีอยู่

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ สถานะของรหสัผา่น เป็น Unlocked (ไมไ่ด้ถกูลอ็คเอาไว้) (ใน System Setup) ก่อนท่ีพยายามจะลบหรือเปลี่ยนรหสัผา่นระบบ และ/หรือรหสัผา่นตัง้คา่ คณุไมส่ามารถลบหรือ
เปลี่ยนรหสัผา่นระบบหรือรหสัผา่นตัง้คา่ได้ หาก สถานะของรหสัผา่น เป็น Locked (ถกูลอ็คเอาไว้)

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

ในการเข้าสู ่System Setup กดปุ่ ม F2 ทนัทีหลงัจากเปิดเคร่ืองหรือรีบตู

ขัน้ตอน

1. ในหน้าจอ System BIOS หรือ System Setup ให้เลือก System Security และกด Enter
หน้าจอ System Security จะแสดงขึน้

2. ในหน้าจอ System Security ยืนยนัวา่ สถาะของรหสัผา่น เป็น Unlocked

3. เลือก System Password จากนัน้แก้ไขหรือลบรหสัผา่นระบบที่มีอยู ่และกด Enter หรือ Tab

4. g]nvd Setup Password จากนัน้แก้ไขหรือลบรหสัผา่นระบบที่มีอยู ่และกด Enter หรือ Tab

หมายเหต:ุ หากคณุเปลี่ยนรหสัผา่นระบบ และ/หรือรหสัผา่นตัง้คา่ ให้ใสร่หสัผา่นใหมอี่กครัง้เม่ือมีการแจ้งให้ใสร่หสัผา่น หากคณุลบ รหสัผา่นระบบ และ/หรือรหสัผา่นตัง้คา่ ให้ยืนยนัการลบเมื่อมีการ
แจ้งขึน้มา

5. กดปุ่ ม ESC และข้อความแจ้งเตือนคณุเพ่ือบนัทกึการเปลี่ยนแปลง
6. กดปุ่ ม Y เพ่ือบนัทกึการเปลีย่นแปลงและออกจาก System Setup

คอมพิวเตอร์รีบตู
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ซอฟต์แวร์
หวัข้อนีอ้ธิบายระบบปฏิบตักิารท่ีรองรับ และคําแนะนําถงึวิธีการติดตัง้ไดรเวอร์

หวัข้อ :

• การดาวน์โหลดไดรเวอร์

การดาวน์โหลดไดรเวอร์
ขัน้ตอน

1. เปิดเคร่ือง โน้ตบุ๊ค
2. ไปท่ี dell.com/support

3. คลกิท่ี การสนบัสนนุผลติภณัฑ์ ป้อนแทก็บริการของ โน้ตบุ๊ค ของคณุ จากนัน้คลกิ สง่

หมายเหต:ุ หากคณุไมมี่แท็กบริการ ใช้คณุสมบตัิการตรวจจบัอตัโนมตัิหรือค้นหารุ่น โน้ตบุ๊ค ของคณุด้วยตวัเอง

4. คลกิท่ี ไดรเวอร์และดาวน์โหลด
5. เลือกระบบปฏิบตัิการท่ีติดตัง้บน โน้ตบุ๊ค ของคณุ
6. เลื่อนลงมาที่ด้านลา่งของหน้าเวบ็ และเลือกไดรเวอร์ท่ีจะติดตัง้
7. คลกิท่ี ดาวน์โหลดไฟล์ เพ่ือดาวน์โหลดไดรเวอร์สําหรับ โน้ตบุ๊ค ของคณุ
8. หลงัจากการดาวน์โหลดเสร็จสิน้ ไปท่ีโฟลเดอร์ท่ีคณุบนัทกึไฟล์ไดรเวอร์เอาไว้
9. ดบัเบิล้คลกิท่ีไอคอนไฟล์ไดรเวอร์ และปฏิบตัติามคําแนะนําบนหน้าจอ
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การรับความชว่ยเหลือ
หวัข้อ :

• การตดิตอ่ Dell

การติดตอ่ Dell

ข้อกําหนดเบือ้งต้น

หมายเหต:ุ หากไมส่ามารถเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตได้ สามารถค้นหาข้อมลูการตดิตอ่ได้จากใบเสร็จการสัง่ซือ้ สลปิบรรจภุณัฑ์ ใบเสร็จ หรือแคตตาลอ็ตผลติภณัฑ์ Dell

เก่ียวกบัภารกิจนี ้

Dell มีทางเลือกในการสนบัสนนุและการบริการทัง้ทางโทรศพัท์และทางอินเตอร์เน็ตหลายทาง ทางเลือกท่ีพร้อมใช้งานแตกตา่งกนัไปตามประเทศและผลติภณัฑ์ และบางบริการอาจไมส่ามารถใช้งานได้ในพืน้ท่ีของคณุ
ในการติดตอ่ Dell สําหรับการขาย การสนบัสนนุทางเทคนิค หรือปัญหาการบริการลกูค้า:

ขัน้ตอน

1. ไปท่ี dell.com/support

2. เลือกหมวดหมูก่ารสนบัสนนุของคณุ
3. ยืนยนัประเทศหรือภมิูภาคของคณุในรายการแบบเลื่อนลง Choose a Country/Region ท่ีด้านลา่งของหน้าเพจ
4. เลือกบริการหรือลงิค์สนบัสนนุท่ีเหมาะสมตามความต้องการของคณุ
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