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ដំឡេងង XPS 13 9370 របស់អ្នក
1 ភាជា ប់ឡៅអាយប់ទ័រថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពល។

ចំណា:ំ អាយប់ទ័រ Dell USB-C ឡៅ USB-A 3.0 ប្តូែរានបំពាក់មកជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឡនះ។ ឡប្បងអាយប់ទ័រឡនះឡដងម្បីភាជា ប់ឡៅឧបករណ៍ USB 3.0 ចាស់ៗ ឡៅរន្ធ USB (ប្បឡេទ C) ឡៅឡលងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ថ្មអាចចូលក្នុងម៉ូដសនសេំសំដចថាមពល។ ភាជា ប់ឡៅអាយប់ទ័រថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពលឡដងម្បីឡបងកកុំព្យូទ័រ។
2 បញចាប់ការដំឡេងងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ

សប្មាប់ Ubuntu៖
សូមអនុែត្តតាមការដណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចាប់ការដំឡេងង។

សប្មាប់ Windows៖
ឡធវេងតាមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចាប់ការឡរសបចំ។ ឡៅឡពលកំពុងឡរសបចំ Dell សូមដណនាំឲ្យអ្នក៖
• ភាជា ប់ឡៅបណា្ត ញឡដងម្បីអាប់ឡដត Windows។

ចំណា:ំ ឡបងភាជា ប់ឡៅបណាដា ញឥតដខសេដដលមានសុែតថាិភាព សូមងយបញចាូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការចូលឡប្បងបណាដា ញឥតដខសេឡៅឡពលឡស្នងសុំ។
• ឡបងរានភាជា ប់ឡៅអុីនធឺណិត សូមចុះឡ្ម្ម ះចូលជាមួយ ឬបឡងនងតគណនី Microsoft។ ឡបងមិនទាន់ភាជា ប់ឡៅអុីនធឺណិត សូមបឡងនងតគណនីឡប្បបណា្ត ញ។

• ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection (ការគាំប្ទ និងការការពារ) សូមងយបញចាូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។
3 រកទីតាងំ និងឡប្បងកម្ម ែិធី Dell ពីក្នុងមុឺនុយ Start (ចាប់ឡល្តងម) របស់ Windows - រានដណនាំ

តារ៉ង 1. រកទីតាងំកម្ម ែិធី Dell

ធនធាន បរិយ៉យ

My Dell

ទីតាងំកណា្ត លសប្មាប់កម្ម ែិធី Dell សំខាន់ៗ, អតថាបទជំនួយ និងព័ត៌មានសំខាន់ឡលសេងឡទសតអំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ងក៏ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីស្ថា នភាពធានា ឡប្គងងបដនថាមដដលរានដណនា ំនិងសូហវេដែរអាប់ឡដត ប្បសិនឡបងមាន។

ជំនួយគាបំ្ទ

ពិនិត្យឡមងលសុខភាពហាដដែរ និងសូហវេដែរកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកយ៉៉ងសកម្ម។ កម្មែិធី SupportAssist OS Recovery ឡយះប្ស្យបញ្ហា ជាមួយបឹងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូមឡមងលកកស្រ 
SupportAssist តាមរយៈ www.dell.com/support ។
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ធនធាន បរិយ៉យ

ចំណា:ំ ឡៅក្នុង SupportAssist (ជំនួយគាបំ្ទ) ចុចកាលបរិឡចឆេទលុតកំណត់ដនការធានាឡដងម្បីបន្តឬបឡងនងនការធានារបស់អ្នក។

ការអាប់ឡដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយឡែីឧបករណ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលដដលមាន។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពី Dell Update, សូមឡមងលអតថាបទចំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន SLN305843 តាមរយៈ 
www.dell.com/support ។

ការបញជាូនឌីជីថលរបស់ Dell

ទាញយកកម្មែិធីសូហវេដែរដូចជាសូហវេដែរដដលប្តូែរានជាែ ប៉ុដន្តមិនរានដំឡេងងជាមុនឡៅឡលងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីការឡប្បងប្រាស់ Dell Digital Delivery, សូមឡមងលអតថាបទចំឡណះដឹងមូលយ្ឋ ន 
153764 តាមរយៈ www.dell.com/support ។

4 បឡងនងតប្យយស្ដា រឡេងងែិញសប្មាប ់Windows។

ចំណា:ំ ងជាការប្បឡសងរក្នុងការបឡងនងតប្យយស្្ត រឡេងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអាចឡកងតឡេងងជាមួយ Windows។

សប្មាបព័ត៌មានបដនថាម សូមឡមងល បឡងនងតប្យយស្្ត រឡេងង ែិញ USB សប្មាប់ Windows។
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បឡងនងតប្យយស្ដា រឡេងងែិញសប្មាប់ Windows
បឡងនងតប្យយស្្ត រឡេងងែិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ដដលអាចឡកងតឡេងងជាមួយ Windows។ ទាមទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB ទឡទរដដលមានសមតថាភាពល្ទុកអប្បបរមា 16 GB ឡដងម្បីបឡងនងតប្យយស្្ត រឡេងងែិញ។

ចំណា:ំ ដំឡណងរការឡនះអាចឡប្បងប្រាស់ឡពលរហូតដល់មួយឡម៉ាងឡដងម្បីបញចាប់។

ចំណា:ំ ជំហានខាងឡប្កាមឡនះអាចដប្បប្បនលអាប្ស័យឡៅឡលងកំដណរបស់ Windows ដដលរានដំឡេងង។ សូមឡមងល តំបន់បណា្ត ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការដណនាំចុងឡប្កាយបំលុត។

1 ភាជា ប់ប្យយហាវេា ស់ USB ឡៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 ឡៅក្នុងការដសវេងរករបស់ Windows ងយបញចាូល Recovery (ស្្ត រឡេងង ែិញ)។
3 ឡៅក្នុងលទ្ធលលដសវេងរក ចុច Create a recovery drive (បឡងនងតប្យយស្្ត រឡេងង ែិញ)។

ផ្្ទ ងំ User Account Control (ការប្គប់ប្គងគណនីអ្នកឡប្បង) នឹងប្តូែរានបង្ហា ញ។
4 ចុច រាទ/ចាស៎ ឡដងម្បីបន្ត។

ផ្្ទ ងំ Recovery Drive (ប្យយស្្ត រឡេងង ែិញ) នឹងប្តូែរានបង្ហា ញ។
5 ឡប្ជងសឡរីស Back up system files to the recovery drive (បប្មុងទុកកកស្រប្បព័ន្ធឡៅក្នុងប្យយស្្ត រឡេងង ែិញ) រួចចុច បនា្ទ ប់។
6 ឡប្ជងសឡរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស ់USB) និងចុច បនា្ទ ប់។

ស្រមួយនឹងឡលចឡេងង ឡយយចង្អុលបង្ហា ញថាទិន្នន័យទាំងអស់ឡៅក្នុងប្យយហាវេា ស ់USB នឹងប្តូែលុបឡចាល។
7 ចុច បឡងនងត។
8 ចុច បញចាប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីការតឡមួងង Window ឡយយឡប្បងប្យយស្្ត រតាម USB សូមឡមងលដល្នក ឡយះប្ស្យបញ្ហា  ដន ឡសសែឡណដណនាំអំពីឡសងកម្ម លលិតលលរបស់អ្នកតាមរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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6 បឡងនងតប្យយស្ដា រឡេងងែិញសប្មាប់ Windows

https://support.microsoft.com
https://www.dell.com/support/manuals
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ខាងមុខ

1 ពនួឺបញ្ជា ក់ស្ថា នភាពថាមពល និងថ្ម

ចង្អុលបង្ហា ញពីស្ថា នភាពថាមពល និងស្ថា នភាពថ្មរបស់កុំព្យូទ័រ។

ពណ៌សខួាំង — អាយប់ទ័រប្តូែរានភាជា ប ់ឡហងយថ្មកំពុងស្ក។

ពណ៌ឡលងងទុំខួាងំ—ជិតអស់ថ្ម ឬឡហសបនឹងអស់។

បិទ—ថ្មប្តូែរានស្កឡពញ។

ចំណា:ំ ឡៅឡលងម៉ូដដលកុំព្យូទ័រមួយចំនួន ពនួឺស្ថា នភាពថាមពលនិងថ្មក៏ប្តូែរានឡប្បងសប្មាប់ែិនិចឆេ័យប្បព័ន្ធលងដដរ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូមចូលឡៅកាន់ដល្នក ការឡយះប្ស្យបញ្ហា  ឡៅក្នុង ឡសសែឡណដណនាំអំពីឡសងកម្ម ។
2 មីប្កូហវេូន (4)

ល្តល់ទិន្នន័យបញចាូលសំឡេងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយ៉ូ ឡៅជាសំឡេង ជាឡដងម។

ខាងឡ្វេង

1 រន្ធដខសេសន្តិសុខ (សប្មាប់ឡស្ Noble)

ភាជា ប់ដខសេសុែតថាិភាពឡដងម្បីទប់ស្ន ត់សកម្មភាពរំកិលកុំព្យុទ័ររបស់អ្នកឡយយគា្ម នការអនុញ្្ញ ត។

2 រន្ធ Thunderbolt 3 (USB Type-C) ដដលមានការបញជាូនថាមពល (បឋម)

គាំប្ទ USB 3.1 ជំនាន់ទ ី2 ប្បឡេទ C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 ឡហងយក៏អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកភាជា ប់ឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្បឡយយឡប្បងប្រាស់អាយប់ទ័រឡអប្កង់លងដដរ។ ល្តល់ការឡល្ទរទិន្នន័យក្នុងឡល្បងនរហូតដល់ 10Gbps សប្មាប់ USB3.1 
ជំនាន់ទី 2 និងរហូតដល់ 40Gbps សប្មាប ់Thunderbolt3 ។ គាបំ្ទការបញជាូនថាមពលដដលអនុញ្្ញ តការល្គត់ល្គង់ថាមពលពីរលួូែរងងឧបករណ៍។ ល្តល់ជូនថាមពលរហូតដល់ 5 V / 3 ដដលអាចស្ករានឡលងនជាងមុន។

ចំណា:ំ USB ប្បឡេទ C ឡៅអាយប់ទ័រ DisplayPort (លក់យច់ឡយយដេក) ប្តូែរានទាមទារឡដងម្បីភាជា ប់ឡៅឧបករណ ៍DisplayPort ។
3 រន្ធ Thunderbolt 3 (USB Type-C) ដដលមានការល្តល់ថាមពល

គាំប្ទ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 ឡហងយក៏អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកភាជា ប់ឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្បឡយយឡប្បងអាយប់ទ័រឡអប្កង់។ ល្តល់ការឡល្ទរទិន្នន័យក្នុងឡល្បងនរហូតដល់ 10Gbps សប្មាប់ USB3.1 ជំនាន់ទី 2 និងរហូតដល់ 
40Gbps សប្មាប់ Thunderbolt3 ។ គាំប្ទការបញជាូនថាមពលដដលអនុញ្្ញ តការល្គត់ល្គង់ថាមពលពីរលួូែរងងឧបករណ៍។ ល្តល់ជូនថាមពលរហូតដល់ 5 V / 3 ដដលអាចស្ករានឡលងនជាងមុន។
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ចំណា:ំ USB ប្បឡេទ C ឡៅអាយប់ទ័រ DisplayPort (លក់យច់ឡយយដេក) ប្តូែរានទាមទារឡដងម្បីភាជា ប់ឡៅឧបករណ ៍DisplayPort ។
4 ប៊ូតុងស្ថា នភាពស្កថ្ម

ចុចឡដងម្បីពិនិត្យឡមងលថាមពលថ្មឡៅសល់ប៉ុនា្ម ន។

5 ឡេួងងសមា្គ ល់ស្ថា នភាពដនការស្កថ្ម (5)

ឡបងក ឡៅឡពលដដលប៊ូតុងស្ថា នភាពស្កថ្មប្តូែរានចុច។ ពនួឺឡេួងងនីមួយៗចង្អុលបង្ហា ញពីការបញចាូលថ្មប្បមាណ 20%។

6 ឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងឡ្វេង

ល្តល់ការបឡញចាញសំឡេង។

ខាងស្្ត ំ

1 ឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងស្្ត ំ

ល្តល់ការបឡញចាញសំឡេង។

2 រន្ធកាត microSD

អានពី និងសរឡសរចូលកាត SD។

3 រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (Type-C) ដដលមានការបញជាូនថាមពល/រន្ធឡអប្កង់

ភាជា ប់ឡប្គងងកុំព្យូទ័រដូចជាឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប ម៉ាសុីនឡរាះពុម្ព ឡអប្កង់ខាងឡប្ប។

គាំប្ទការបញជាូនថាមពលដដលអនុញ្្ញ តការល្គង់ល្គង់ថាមពលពីរលួូែរងងឧបករណ៍។ ល្តល់ការបឡញចាញថាមពលរហូតដល់ 7.5 W ដដលឡបងកឲ្យមានការស្កថ្មរហ័ស។

ចំណា:ំ អាយប់ទ័រ Dell USB-C ឡៅ USB-A 3.0 ប្តូែរានបំពាក់មកជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឡនះ។ ឡប្បងអាយប់ទ័រឡនះឡដងម្បីភាជា ប់ឡៅឧបករណ៍ USB 3.0 ចាស់ៗ ឡៅរន្ធ USB (ប្បឡេទ C) ឡៅឡលងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណា:ំ USB ប្បឡេទ C ឡៅអាយប់ទ័រ DisplayPort (លក់យច់ឡយយដេក) ប្តូែរានទាមទារឡដងម្បីភាជា ប់ឡៅឧបករណ ៍DisplayPort ។
4 រន្ធកាស

ភាជា ប់កាសឡលងកលល ឬកាសប្តឡចសក (រួមបញចាូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) ។

មូលយ្ឋ ន
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1 បន្ទះប៉ះ

ផួ្ស់ទីប្មាមដដរបស់អ្នកឡៅឡលងបន្ទះប៉ះឡដងម្បីផួ្ស់ទីអង្គចង្អុលរបស់កូនកណដាុ រ។ ប៉ះឡដងម្បីចុចឡ្វេង និងប៉ះឡយយឡប្បងប្មាមដដពីរឡដងម្បីចុចស្្ត ំ។

2 ចុចតំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

ចុចឡដងម្បីចុចកណដាុ រខាងឡ្វេង។

3 តំបន់ចុចកណដាុ រខាងស្ដា ំ

ចុចឡដងម្បីចុចកណដាុ រខាងស្ដា ំ។

4 ប៊ូតុងថាមពលដដលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមដដអុបទិច

ចុចឡបងកកុំព្យុទ័រ ឡបងងបិទ ក្នុងស្ថា នភាពឡដក ឬក្នុងស្ថា នភាពសំងំ។

ឡៅឡពលកុំព្យូទ័រប្តូែរានឡបងក ចុចប៊ូតុងថាមពលឡដងម្បីយក់ឲ្យកុំព្យូទ័រចូលក្នុងសភាពឡដក ចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈឡពល 10 ែិនាទីឡដងម្បីបិទកុំព្យូទ័រទាងំបង្ខំ។

ឡបងសិនជាប៊ូតុងថាមពលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមដដ យក់ប្មាមដដរបស់អ្នកឡលងប៊ូតុងថាមពលឡដងម្បីចូលប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ អ្នកអាចបដាូរឥរិយ៉បថប៊ូតុងថាមពលតាមបំណងឡៅក្នុង Windows ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូមចូលឡមងល ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ (Me and My Dell) តាមរយៈឡគហទំព័រ www.dell.com/
support/manuals។

ចំណា:ំ ឡេួងងស្ថា នភាពថាមពលឡៅឡលងប៊ូតុងថាមពល គឺមានដតឡៅឡលងកុំព្យូទ័រដដលមិនមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្កឡ៉៉ៅដដដតប៉ុឡណាោ ះ។ កុំព្យូទ័រដដលរានភាជា ប់មកជាមួយកម្ម ែិធីអានស្្ន មប្មាមដដដដលមានបញចាូលឡៅឡលងប៊ូតុងថាមពលនឹងមិនមានពនួឺឡេួងងស្ថា នភាពថាមពលឡៅ
ឡលងប៊ូតុងថាមពលឡទ។

ឡអប្កង់

1 ឧបករណ៍បឡញចាញអុីនហ្ហាវេ ឡរាដ

បឡញចាញពនួឺអុីនហ្ហាវេ ឡរាដដដលអាចឲ្យកាឡមរ៉ា អុីនហ្ហាវេ ឡរាដដឹងពីជឡប្ៅ និងតាមយនចលនា។

2 កាឡមរ៉ា អុីនហ្ហាវេ ឡរាដ

បឡងនងនសុែតថាិភាពឡៅឡពលភាជា ប់ជាមួយការឡល្ទបងផ្្ទ ត់ Windows Hello face ។

3 ពនួឺស្ថា នភាពកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡពលកាឡមរ៉ា កំពុងដតឡប្បង។

4 កាឡមរ៉ា

អនុញ្្ញ តឱ្យអ្នកជដជកកំស្ន្តជាែីឡដអូ ចាប់យករូបភាព និងថតែីឡដអូ។

5 ឧបករណ៍បឡញចាញអុីនហ្ហាវេ ឡរាដ

បឡញចាញពនួឺអុីនហ្ហាវេ ឡរាដដដលអាចឲ្យកាឡមរ៉ា អុីនហ្ហាវេ ឡរាដដឹងពីជឡប្ៅ និងតាមយនចលនា។
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រាត

1 Service Tag

សួ្កឡសងកម្មគឺជាឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខពិឡសសដដលអនុញ្្ញ តឱ្យអ្នកបឡចចាកឡទសដល្នកឡសងរបស់ប្កមុហ៊ុន Dell អាចកំណត់ឡប្គងងហាដដែរក្នុងកុំព្យុទ័រ និងចូលឡមងលព័ត៌មានអំពីការធានា។
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លក្ខណៈបឡចចាកឡទសរបស់ XPS 13 9370

ម៉ូដដលកុំព្យូទ័រ
XPS 13 9370

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធម៉ាសុីន
តារ៉ង 2. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធម៉ាសុីន

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i5/i7 ជំនាន់ទី 8

សំណុំបន្ទះឡសសគវេីតូច រួមបញចាូលឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ

ែិមាប្ត និងទម្ងន់
តារ៉ង 3. ែិមាប្ត និងទម្ងន់

កម្ពស់ 7.80 mm ដល់ 11.63 mm (0.30 in ដល់ 0.46 in)

ទទឹង 301.76 មម (11.88 អុីញ)

ជឡប្ៅ 199.24 មម (7.84 អុីញ)

ទម្ងន់ 1.27 គប្ក (2.8 ឡផ្ន)

ចំណា:ំ ទម្ងន់កុំព្យុទ័រយួរដដរបស់អ្នកដប្បប្បនលឡៅតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដដលរានបញ្ជា ទិញ និងភាពដប្បប្បនលដនការលលិត។

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
តារ៉ង 4. ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការដដលប្តូែរានគាំប្ទ
• Windows 10 Home 64-bit

• Windows 10 Professional 64-bit

• Ubuntu

អង្គចងចាំ
តារ៉ង 5. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដល្នកអង្គចងចាំ

រន្ធ N/A

ចំណា:ំ អង្គចងចាំប្តូែរានរួមបញចាូលឡៅឡលងផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធពីឡរ៉ងចប្ក ឡហងយមិនអាចដកដប្បឡៅឡពលឡប្កាយរានឡទ។

ប្បឡេទ Dual-channel LPDDR3

4
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អង្គចងចាំសរុបអាចឡប្បងរានមាន 4 GB, 8 GB និង 16 GB

ឡល្បងនដដលគាំប្ទ 1866 MHz និង 2133 MHz

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដដលគាបំ្ទ៖

4 GB 1866 MHz

8 ជ.ប 1866 MHz

16 GB 2133 MHz

រន្ធ និងឧបករណ៍តភាជា ប់
តារ៉ង 6. រន្ធ និងឧបករណ៍តភាជា ប់

ខាឡប្ប៖

USB/ែីឡដអូ
• រន្ធ Thunderbolt 3 (USB Type-C) ចំនួន 2 ជាមួយការបញជាូនថាមពល
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (USB Type-C) មួយដដលមានការបញជាូនថមពល/រន្ធឡអប្កង់

អូឌីយ៉ូ រន្ធកាសមួយ (រួមបញចាូលកាស និងមីប្កូហវេូន)

តារ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករណ៍តភាជា ប់

ខាងក្នុង៖

កាត M.2 រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់ប្យយស្ថា នភាពរឹង (SSD)

ការទំនាក់ទំនង
តារ៉ង 8. ទំនាក់ទំនងដដលប្តូែរានគាបំ្ទ

ឥតដខសេ
• Wi-Fi 802.11a/g/n

• ប៊ួូធូស 4.2

• Miracast

ចំណា:ំ Windows 10 បចចាុប្បន្នឡនះគាបំ្ទរហូតដល់ប៊ួូធូស 4.1។

ឥតដខសេ

តារ៉ង 9. ឥតដខសេ

អប្តាបញជាូន (អតិបរមា) 867 Mbps

កប្មិតឡហ្ហវេកង់ 2.4 GHz5 GHz

ការអុិនប្គីប 64-bit/128-bit WEP
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អូឌីយ៉ូ
តារ៉ង 10. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដល្នកសំឡេង

ឧបករណ៍បញ្ជា Realtek ALC3271-CG Waves MaxxAudio Pro

ឧបករណ៍បំពងសំឡេង ពីរ

កប្មិតសំឡេងឡចញមកឡប្បរបស់ឧបករណ៍បំពងសំឡេង
• មធ្យម៖ 2 W

• ខ្ពស់បំលុត៖ 2.5 W

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូនអាឡរាឌីជីថល

ការរក្សាទុក
តារ៉ង 11. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដនឧបករណ៍ល្ទុក

ប្បឡេទ អន្តរមុខ សមតថាភាពល្ទុក

ប្យយស្ថា នភាពរឹង (SSD) M.2 2280 ចំនួនមួយ
• SATA AHCI, រហូតដល់ 6 Gbps

• PCIe Gen 3x4 NVME, រហូតដល់ 32 Gbps

• រហូតដល់ 128 GB

• មានដល់ 1 TB

ចំណា:ំ ការគាំប្ទ RAID SATA ឡៅក្នុងមុឺនុយការកំណត់ BIOS មានដតឡៅឡលងកុំព្យូទ័រដដលគាបំ្ទ Windows 10 ប៉ុឡណាោ ះ។

ចំណា:ំ ការគាំប្ទ AHCI SATA ឡៅក្នុងមុឺនុយការកំណត់ BIOS មានដតឡៅឡលងកុំព្យូទ័រដដលគាបំ្ទ Ubuntu ប៉ុឡណាោ ះ។

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
តារ៉ង 12. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

ប្បឡេទ រន្ធកាត microSD

កាតប្តូែរានគាំប្ទ
• mSD

• mSDHC

• mSDXC

កាដា រចុច (ឃីបត)
តារ៉ង 13. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដល្នកកាដា រចុច

ប្បឡេទ កាដា រចុចមានពនួឺឡេួងងខាងឡប្កាយ

ប្គាប់ចុចលួូែកាត់ ប្គាប់ចុចមួយឡៅចំនួនឡៅឡលងកា្ត រចុចរបស់អ្នកមានសញ្្ញ ចំនួនពីរឡៅពីឡលងង។ ប្គាប់ចុចទាងំឡនះអាចប្តូែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចាូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បី
បំឡពញមុខង្រទីពីរ។ ឡដងម្បីងយបញចាូលតួអកសេរជំនួស សូមចុច Shift និងប្គាប់ចុចដដលចង់រាន។ ឡដងម្បីបំឡពញមុខង្រទីពីរ សូមចុច Fn និង
ប្គាប់ចុចដដលចង់រាន។

ចំណា:ំ ចុច Fn+Esc ឡដងម្បីប្តូរឥរិយ៉បថបឋមរបស់ប្គាប់ចុចមុខង្រ (F1-F12) រងងម៉ូដទាំងពីរ - ម៉ូដពហុឡមឡឌស 
និងម៉ូដប្គាប់ចុចមុខង្រ។

លួូែកាត់កា្ត រចុច
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កាឡមរ៉ា
តារ៉ង 14. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដល្នកកាឡមរ៉ា

គុណភាពបង្ហា ញ

កាឡមរ៉ា
• រូបភាពហ្នឹង៖ 0.92 ឡមហា្គ េិកដសល
• ែីឡដអូ ៖ 1280 x 720 ប្តឹម 30 fps

កាឡមរ៉ា អុីនហ្ហាវេ ឡរាដ 340 x 340

• រូបភាពហ្នឹង៖ 0.3 ឡមហា្គ េិកដសល
• ែីឡដអូ ៖ 340 x 340 ប្តឹម 60 fps

មុំឡមងលតាមអងនត់ប្ទូង

កាឡមរ៉ា 86.7 ដឺឡប្ក

កាឡមរ៉ា អុីនហ្ហាវេ ឡរាដ 70 ដឺឡប្ក

បន្ទះប៉ះ
តារ៉ង 15. បន្ទះប៉ះ

គុណភាពបង្ហា ញ
• ឡល្តក៖ 305

• បញ្ឈរ៖ 305

ែិមាប្ត
• ទទឹង៖ 105 មម (4.13 អុីញ)

• កម្ពស់៖ 60 មម (2.36 អុីញ)

កាយែិការបន្ទះប៉ះ
សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីកាយែិការបន្ទះប៉ះសប្មាប ់Windows 10 សូមអានអតថាបទមូលយ្ឋ នចំឡណះដឹងរបស់ Microsoft 4027871 ឡៅ support.microsoft.com។

កម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមដដ
តារ៉ង 16. លក្ខណៈដនកម្ម ែិធីអានស្្ន មប្មាមដដ

បឡចចាកែិទ្យាអង្គញាណ សមតថាភាព

គុណភាពអង្គញាណ 363 dpi

តំបន់អង្គញាណ 8 mm x 8 mm

ទំហំេិចដសល (pixels) របស់អង្គញាណ 114 x114 pixels
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អាយប់ទ័រថាមពល
តារ៉ង 17. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដនអាយប់ទ័រថាមពល

ប្បឡេទ 45 W USB Type-C

ែិមាប្ត (ឧបករណ៍ភាជា ប់) 8.25 មម x 2.4 មម

កមួាងំែូលត៍ឡេួងងចូល 100 VAC–240 VAC

ឡហ្ហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )ចូល 50 Hz–60 Hz

ចរន្តឡេួងងចូល (អតិបរមា) 1.30 A

ចរន្តឡេួងងចូល (ត)
• 20 VDC/2.25 A

• 15 VDC/3 A

• 9 VDC/3 A

• 5 VDC/3 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡេួងងចូល 20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC

ដដនសីតុណហា ភាព (ប្បតិបត្តិការ) 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

ដដនសីតុណហា ភាព (រក្សាទុក) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)

ថ្ម
តារ៉ង 18. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដល្នកថាមពល

ប្បឡេទ 52 WHr "smart" lithium-ion

ែិមាប្ត៖

ទទឹង 257.60 មម (10.14 អុីញ)

ជឡប្ៅ 98.60 មម (3.88 អុីញ)

កម្ពស់ 4.30 មម (0.17 អុីញ)

ទម្ងន់ (អតិបរិមា) 0.22 គប្ក (0.49 ឡផ្ន)

កមួាងំជាែាូល៍ 7.60 VDC

ឡពលឡែោស្កឡៅឡពលកុំព្យូទ័របិទ (ប្បហាក់ប្បដហល) 4 ឡម៉ាង

ឡពលឡែោប្បតិបត្តិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡៅឡលងលក្ខណៈប្បតិបត្តិការ និងអាចថយចុះខួាំងឡប្កាមលក្ខខណ្ឌ ដដលឡប្បងប្រាស់ថាមពលខួាងំ។

អាយុកាល (ប្បហាក់ប្បដហល) ែដដាផ្ដា ច់/បញចាូលថ្ម 300

ជួរសីតុណហា ភាព៖ ប្បតិបត្តិការ 0°C to 35°C (32°F ឡៅ 95°F)

ជួរសីតុណហា ភាព៖ ការរក្សាទុក -40°C to 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

ថ្មប្គាប់សំដប៉ត ML1220

ចំណា:ំ អ្នកប្តូែរានដណនាឲំ្យឡប្បងប្រាស់ថ្មប្គាប់សំដប៉តពី Dell សប្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ Dell មិនល្តល់ការធានាសប្មាប់បញ្ហា
ដដលបណា្ត លមកពីការឡប្បងឡប្គងងបនា្ទ ប់បនសេំ ដល្នក ឬសមាសភាគដដលមិនប្តូែរានល្គត់ល្គង់ឡយយ Dell ឡេងយ។

លក្ខណៈបឡចចាកឡទសរបស់ XPS 13 9370 15



ឡអប្កង់
តារ៉ង 19. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដល្នកឡអប្កង់

ប្បឡេទ ឡអប្កង់ប៉ះ FHD 13.3-អុីញ/ឡអប្កង់មិនប៉ះ FHD 13.3-អុីញ ឡអប្កង់ប៉ះប្បឡេទ UHD ទំហំ 13.3 អុីញ

គុណភាពដនការបង្ហា ញ (អតិបរិមា) 1920 x 1080 3840 x 2160

មុំទិដ្ឋភាព (ឡ្វេង/ស្្ត ំ/ឡប្កាម/ឡលង) 85/85/85/85 ដឺឡប្ក 85/85/85/85 ដឺឡប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.0765 មម 0.0765 មម

អប្តារីឡហ្ហវេស 60 HZ 60 HZ

មុំប្បតិបត្តិការ 0 ដឺឡប្ក (បិទជិត) ដល់ 135 ដឺឡប្ក 0 ដឺឡប្ក (បិទជិត) ដល់ 135 ដឺឡប្ក

ការប្គប់ប្គង កប្មិតពនួឺអាចប្តូែរានប្គប់ប្គងឡយយឡប្បងប្គាប់ចុចលួូែកាត់ កប្មិតពនួឺអាចប្តូែរានប្គប់ប្គងឡយយឡប្បងប្គាប់ចុចលួូែកាត់

ែិមាប្ត៖

កម្ពស់ (មិនរ៉ប់បញចាូលឡប្គាងឡអប្កង់) 165.24 មម (6.51 អុីញ) 165.24 មម (6.51 អុីញ)

ទទឹង (មិនរ៉ប់បញចាូលឡប្គាងឡអប្កង់) 293.76 មម (11.57 អុីញ) 293.76 មម (11.57 អុីញ)

អងនត់ប្ទូង (មិនរ៉ប់បញចាូលឡប្គាងឡអប្កង់) 337.82 មម (13.30 អុីញ) 337.82 mm (13.30 in)

ែីឡដអូ
តារ៉ង 20. លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដល្នកែីឡដអូ

ប្បឡេទ ដដលរួមបញចាូលគា្ន

ឧបករណ៍បញ្ជា Intel UHD Graphics 620

អង្គចងចាំ អង្គចងចាំប្បព័ន្ធដដលរានដចករំដលក

បរិស្ថា នកុំព្យុទ័រ
កប្មិតប៉ះពាល់ពីឡលងអាកាស៖ G1 ដូចដដលរានកំណត់ឡយយ ISA-S71.04-1985

តារ៉ង 21. បរិស្ថា នកុំព្យុទ័រ

កំពុងដំឡណងរការ ការរក្សាទុក

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

បដប្មបប្មនលសំឡណងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (មិនកក) 0% ឡៅ 95% (មិនកក)

រំញ័រ (អតិបរិមា)* 0.66 GRMS 1.30 GRMS

ការ្ក់ (អតិបរិមា) 110 G† 160 G‡

រយៈកម្ពស់ (អតិបរមា) –15.2 ម ឡៅ 3048 ម (–50 ហវេីត ឡៅ 10,000 ហវេីត) -15.2 m ឡៅ 10,668 m (–50 ft ឡៅ 35,000 ft)

* រានងស់ដែងឡយយឡប្បងស្បុិចរំញ័រដចដន្យដដលចមួងបរិស្ថា នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡយយឡប្បងចលនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្យយថាសរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានងស់ដែងឡយយឡប្បងចលនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពល កលលប្យយថាសរឹងសថាិឡៅទីតាំងសំចត។

16 លក្ខណៈបឡចចាកឡទសរបស់ XPS 13 9370



លួូែកាត់កា្ត រចុច
ចំណា:ំ តួអកសេរឡលងកា្ត រចុចអាចដប្បប្បនលអាប្ស័យឡៅឡលងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាស្កា្ត រចុច។ ប្គាប់ចុចដដលប្តូែរានឡប្បងសប្មាប់លួូែកាត់សថាិតឡៅដដដលឡៅប្គប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភាស្ទាំងអស់។

តារ៉ង 22. បញជាីលួូែកាត់កា្ត រចុច

ប្គាប់ចុច បរិយ៉យ

បិទអូឌីយ៉ូ

បនថាយកប្មិតសំឡេង

បឡងនងនកប្មិតសំឡេង

ចាក់បទចឡប្មបង/ជំពូក ពីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បទចឡប្មបង/ជំពូក បនា្ទ ប់

ចាប់ឡល្តងម Task View (ទិដ្ឋភាពកិចចាការ)

ប្តូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

ដសវេងរក

បិទឡបងកឡេួងងឡប្កាយរបស់កា្ត រចុច

ឡរាះពុម្ពឡអប្កង់

Insert (បញចាូល)

បិទ/ឡបងកឥតដខសេ

5

លួូែកាត់កា្ត រចុច 17



ប្គាប់ចុច បរិយ៉យ

ឡដក

បឡងនងនកប្មិតពនួឺ

បនថាយកប្មិតពនួឺ

ឡបងកមុឺនុយកម្ម ែិធី

បិទឡបងកការចាក់ឡស្ប្គាប់ចុច Fn

18 លួូែកាត់កា្ត រចុច



ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស ់ប្កុមហ៊ុន Dell ឡយយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាងំឡនះ៖

តារ៉ង 23. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន ទីតាងំធនធាន

ព័ត៌មានអំពីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell

គនួឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ ឡៅក្នុងការដសវេងរករបស់ Windows, ងយ Contact Support ឡហងយចុចបញចាូល។

ជំនួយឡលងបណា្ត ញសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ព័ត៌មានអំពីការឡយះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំពីការដំឡេងង ការបញ្ជា ក់អំពីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡចចាកឡទស ប្យយែឺ 
ការអាប់ឡដតសូហវេដែរជាឡដងម។

www.dell.com/support

អតថាបទមូលយ្ឋ នចំឡណះដឹងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡលសេងៗពីកុំព្យូទ័រ។ 1 ចូលឡមងលឡគហទំព័រ www.dell.com/support។
2 ងយបញចាូលអវេីដដលចង់រកឬពាក្យគនួឹះឡៅក្នុងប្បអប់ Search (ដសវេងរក) ។
3 ចុច Search (ដសវេងរក) ឡដងម្បីបង្ហា ញអតថាបទដដលទាក់ទង។

ដសវេងយល់ និងដឹងព័ត៌មានដូចខាងឡប្កាមអំពីលលិតលលរបស់អ្នក៖

• លក្ខណៈបឡចចាកឡទសដនលលិតលល
• ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
• ការតឡមួងង និងឡប្បងប្រាស់លលិតលលរបស់អ្នក
• ការបប្មុងទុកទិន្នន័យ
• ការឡយះប្ស្យបញ្ហា  និងការែិភាគ
• ការស្្ត រពីឡរ៉ងចប្ក និងប្បព័ន្ធ
• ព័ត៌មាន BIOS

សូមចូលឡមងល ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុ ំ(Me and My Dell) តាមរយៈឡគហទំព័រ www.dell.com/
support/manuals។
ឡដងម្បីដសវេងរក Me and My Dell ដដលទាក់ទងនឹងលលិតលលរបស់អ្នក សូមកំណត់អត្តសញ្្ញ ណលលិតលលរបស់អ្នកតាមរយៈែិធីមួយ
ក្នុងចំឡណាមែិធីខាងឡប្កាម៖

• ឡប្ជងសឡរីស Detect Product (កំណត់លលិតលល)។
• រកទីតាងំលលិតលលរបស់អ្នកតាមរយៈមុឺនុយដដលធួាក់ចុះឡប្កាម View Products (ឡមងលលលិតលល)។
• ងយបញចាូល Service Tag number (ឡលខសួ្កឡសងកម្ម) or Product ID (ឡលខសមា្គ ល់

លលិតលល) ឡៅក្នុងប្បអប់ដសវេងរក។.

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក់ ការគាំប្ទដល្នកបឡចចាកឡទស ឬបញ្ហា ឡសងកម្មរបស់អតិថិជន សូមចូលឡមងល www.dell.com/contactdell។
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