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ដំឡេងងកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក XPS 9380
្ំណា:ំ រូបភារឡៅក្នុងឯកស្រឡនះ អា្ខុសរា្ន រីកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នកអាប្ស័យឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលអ្នករានបញ្្ជ េិញ។

1 ភា្ជ ប់ឡៅអាដាប់េ័រថាមរលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមរល។

្ំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមរលថ្ម ប្តទែដាក់ថ្មក្នុងមាូដសនសេំថាមរល។ ភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថាមរល និង្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីឡបងកកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។
2 បញចេប់ការដំឡេងងប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

សប្មាប់ Ubuntu ៖
ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡេងង ។ សប្មាប់រ័ត៌មានអំរីការដំឡេងង និងការកំណត ់Ubuntu សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដងងមូលដា្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 មមរយៈ www.dell.com/support។

សប្មាប់ Windows ៖
ឡធវេងមមការដណនាដំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡេងង ។ ឡៅឡរលកំរុងតឡមួងង Dell ដណនាថំា អ្នក៖
• ភា្ជ ប់ឡៅបណា្ត ញឡដងម្បីអាប់ឡដតែីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកកំរុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតដខសេដដលមានសុែតបិភារ សូមងយបញចេទលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតដខសេឡៅឡរលឡស្នងសុំ។
• ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធឺឡណត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងកាងតគណនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធឺឡណត សូមបឡងកាងតគណនីឡប្បបណាដា ញ។

• ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection សូមបញចេទលរ័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អ្នក។
3 ដសវេងរក និងឡប្បងកម្ម ែិធី Dell រីមុឺនុយចាប់ឡលដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell

ធនធាន បរិយ៉យ

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

1
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http://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
http://www.dell.com/support


ធនធាន បរិយ៉យ

េីមងំកណា្ត លសប្មាប់កម្ម ែិធី Dell សំខាន់ៗ អតបបេជំនួយ និង រ័ត៌មានសំខាន់ឡលសេងៗឡេសតស្តីរីកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។ ងក៏ល្តល់ដំណងងដល់អ្នករីស្ប នភារននការធានា ឡប្គងងបនួាស់ដដលប្តទែរានដណនា ំនិង សូឡហវេដែរដដលអា្ឡធវេងការអា
ប់ឡដតរាន ។

SupportAssist

រិនិត្យឡមងលយ៉ា ងសកម្មនូែសុខភារហាដដែរ និងសូហវេដែរននកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។ ឧបករណ ៍SupportAssist OS Recovery ឡដាះប្ស្យបញ្ហា ជាមួយប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូមឡមងលឯកស្រ 
SupportAssist មមរយៈ www.dell.com/support។

្ំណា:ំ ឡៅក្នុង SupportAssist ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំណត់ននការធានាឡដងម្បីបន្តសុរលភារថ្មី ឬដំឡេងងកប្មិតធានារបស់អ្នក។

ការអាប់ដដត Dell

អាប់ឡដតកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នកជាមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយែឺឧបករណ៍សំខាន់ៗឡៅឡរលអា្ទាញយករាន។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីការឡប្បងប្រាស់ការអាប់ឡដត Dell សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដងងមូលដា្ឋ ន 
SLN305843 មមរយៈ www.dell.com/support។

ការបញ្ជទនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មែិធីសូហវេដែរដូ្ជាសូហវេដែរដដលប្តទែរានជាែ បាុដន្តមិនរានដំឡេងងជាមុនឡៅឡលងកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមរីការឡប្បងប្រាស់ការដងកជញ្ជទនឌីជីថល Dell សូមឡមងលអតបបេ្ំឡណះដងងមូលដា្ឋ ន 153764 
មមរយៈ www.dell.com/support។
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http://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln305843/dell-update-overview-and-common-questions?lang=en
http://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153764/dell-digital-delivery-installing-using-troubleshooting-and-faqs?lang=en
http://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals


េិដ្ឋភារនន XPS 9380

មុខ

1 រនួឺបញ្្ជ ក់ស្ប នភារថាមរល និងថ្ម

បង្ហា ញរីស្ប នភារថាមរល និងស្ប នភារថ្មរបស់កុំរ្យទេ័រ។

រណ៌សប្កាស់ — អាដាប់េ័រថាមរលប្តទែរានភា្ជ ប់ ឡហងយថ្មកំរុងស្ក។

រណ៌ឡលងងប្កាស់ — ជិតអស់ថាមរលថ្ម ឬជិតអស់ដមនដេន។

បិេ—ថ្មប្តទែរានស្កឡរញ។

្ំណា:ំ ឡៅឡលងមាូដដលកុំរ្យទេ័រខួះ រនួឺឡេួងងថាមរល និងថ្មក៏ប្តទែរានឡប្បងសប្មាប់ឡធវេងការ ែិនិ្ឆេ័យប្បរ័ន្ធលងដដរ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូមឡមងលដល្នក Troubleshooting ឡៅក្នុង Service Manual (ឡសសែឡណដណឡសងកម្ម)។
2 មីប្កទហវេទន (4)

ល្តល់េិន្នន័យបញចេទលសំឡេងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយាូ ឡៅជាសំឡេង ជាឡដងម។

ស្្ត ំ

1 ឧបករណ៍បំរងសំឡេង ខាងស្្ត ំ

ល្តល់ការបឡញចេញសំឡេង។

2 រន្ធកាត microSD

អាន និងសរឡសរ្ូលកាត microSD ។
3 រន្ធ USB 3.1 ជំនាន ់2 (ប្បឡេេ C) ឡដាយអា្បញ្ជទនថាមរល/DisplayPort

ភា្ជ ប់ឡប្គងងកុំរ្យទេ័រដូ្ជា ឧបករណ៍ល្ទុកខាងឡប្ប មាា សុីនឡរាះរុម្ព និងឡអប្កង់ខាងឡប្ប។

រាំប្េការបញ្ជទនថាមរលដដលអនុញ្្ញ តការល្គត់ល្គង់ថាមរលរីរលួទែរងងឧបករណ៍។ ល្តល់ការបឡញចេញថាមរលរហូតដល់ 7.5 W ដដលអនុញ្្ញ តការស្កថ្មរហ័ស។

្ំណា:ំ អាដាប់េ័រ Dell សប្មាប់ USB-C ឡៅ USB-A 3.0 មានភា្ជ ប់ជាមួយកំរ្យទេ័រឡនះ។ ឡប្បងអាដាប់េ័រឡនះឡដងម្បីភា្ជ ប់ឧបករណ ៍USB 3.0 ឡៅរន្ធ USB (ប្បឡេេ-C) ឡៅឡលងកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នក។

្ំណា:ំ USB ប្បឡេេ C ឡៅអាដាប់េ័រ DisplayPort (លក់ឡដាយដេករីរា្ន ) តប្មទែឲ្យភា្ជ ប់ឧបករណ ៍DisplayPort ។
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4 រន្ធកាស

ភា្ជ ប់កាសពាក់ឡលងកលល កាសប្តឡ្សក (រួមបញចេទលកាសពាក់ឡលងកលល និងមីប្កទហវេទន)។

ខាងឡ្វេង

1 រន្ធដខសេសន្តិសុខ (រ៉ងរីរ៉ា មីត)

ភា្ជ ប់ដខសេសន្តិសុខឡដងម្បីេប់ស្កា ត់សកម្មភាររំកិលកុំរ្យទេ័ររបស់អ្នកឡដាយរា្ម នការអនុញ្្ញ ត។

2 រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បឡេេ C) ឡដាយអា្បញ្ជទនថាមរល (្ម្បង)

រាំប្េ USB 3.1 ជំនាន់េី 2 ប្បឡេេ C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 ឡហងយក៏អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកភា្ជ ប់ឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្បឡដាយឡប្បងអាដាប់េ័រឡអប្កង់។ ល្តល់ការឡល្ទរេិន្នន័យក្នុងឡល្បងនរហូតដល់ 10 Gbps សប្មាប់ USB3.1 ជំនាន់េី 2 
និងរហូតដល ់40 Gbps សប្មាប់ Thunderbolt3 ។ រាបំ្េការបញ្ជទនថាមរលដដលអនុញ្្ញ តការល្គត់ល្គង់ថាមរលរីរលួទែរងងឧបករណ៍។ ល្តល់ការបឡញចេញថាមរលរហូតដល់ 5 V/3 A ដដលអនុញ្្ញ តដល់ការស្កថ្មរហ័ស។

្ំណា:ំ USB ប្បឡេេ C ឡៅអាដាប់េ័រ DisplayPort (លក់ឡដាយដេករីរា្ន ) តប្មទែឲ្យភា្ជ ប់ឧបករណ ៍DisplayPort ។
3 រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បឡេេ C) ឡដាយអា្បញ្ជទនថាមរល

រាំប្េ USB 3.1 ជំនាន់េ ី2 ប្បឡេេ C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 ឡហងយក៏អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកភា្ជ ប់ឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្បឡដាយឡប្បងអាដាប់េ័រឡអប្កង់។ ល្តល់ការឡល្ទរេិន្នន័យក្នុងឡល្បងនរហូតដល់ 10 Gbps សប្មាប់ USB3.1 ជំនាន់េ ី2 
និងរហូតដល ់40 Gbps សប្មាប់ Thunderbolt3 ។ រាបំ្េការបញ្ជទនថាមរលដដលអនុញ្្ញ តការល្គត់ល្គង់ថាមរលរីរលួទែរងងឧបករណ៍។ ល្តល់ការបឡញចេញថាមរលរហូតដល់ 5 V/3 A ដដលអនុញ្្ញ តដល់ការស្កថ្មរហ័ស។

្ំណា:ំ USB ប្បឡេេ C ឡៅអាដាប់េ័រ DisplayPort (លក់ឡដាយដេករីរា្ន ) តប្មទែឲ្យភា្ជ ប់ឧបករណ ៍DisplayPort ។
4 ប៊ូតុងឡេួងងបញ្្ជ ក់ស្ប នភារឧបករណ៍

្ុ្ឡដងម្បីរិនិត្យឡមងល្ំនួនថាមរលថ្មដដលឡៅសល់។

5 រនួឺឡេួងងបញ្្ជ ក់ស្ប នភារឧបករណ៍ (5)

ឡបងកឡៅឡរលដដលប៊ូតុងស្ប នភារស្កថ្មប្តទែរាន្ុ្។ រនួឺឡេួងងនីមួយៗ្ង្អុលបង្ហា ញរីការបញចេទលថ្មប្បមាណ 20%។

6 ឧបករណ៍បំរងសំឡេង ខាងឡ្វេង

ល្តល់ការបឡញចេញសំឡេង។

រាត
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1 បន្ទះបាះ

ផួ្ស់េីប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងបន្ទះបាះឡដងម្បីផួ្ស់េីឧបករណ៍្ង្អុលឡ៉ៅា ស៍។ បាះឡដងម្បី្ុ្ឡ្វេង និងបាះឡដាយឡប្បងប្មាមនដរីរឡដងម្បី្ុ្ស្្ត ំ។

2 តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។

3 តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ

្ុ្ឡដងម្បី្ុ្កណដាុ រខាងស្ដា ំ។
4 ប៊ូតុងថាមរលជាមួយកម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនដដដលជាជឡប្មងសអា្មានឬអត់

្ុ្ឡបងកកុំរ្យទេ័រ ឡបងងបិេ ក្នុងស្ប នភារឡដក ឬក្នុងស្ប នភារសំងំ។

ឡៅឡរលដដលកុំរ្យទេ័រប្តទែរានឡបងក សូម្ុ្ប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីដាក់កុំរ្យទេ័រ្ូលក្នុងស្ប នភារឡដក។ ្ុ្និងសងកាត់ប៊ូតុងថាមរលរយៈឡរល 10 ែិនាេីឡដងម្បីបង្ខំកុំរ្យទេ័រឲ្យបិេ។

្ុ្ និងសងកាត់ប៊ូតុងថាមរលឡលងសរី 25 ែិនាេីឡដងម្បីកំណត់ថ្ម RTC ឡេងង ែិញប្បសិនឡបងមិនរានជួបប្បេះបញ្ហា  post ឡេ។

ប្បសិនឡបងប៊ូតុងថាមរលមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ ឡនាះសូមដាក់ប្មាមនដរបស់អ្នកឡៅឡលងប៊ូតុងថាមរលឡដងម្បីេក្ូល។

្ំណា:ំ អ្នកអា្បដាទរឥរិយ៉បថប៊ូតុងថាមរលឡៅក្នុង Windows ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបម សូម្ូលឡមងល Me and My Dell (ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ) មមរយៈ www.dell.com/support/
manuals។

្ំណា:ំ រនួឺឡេួងងថាមរលឡៅឡលងប៊ូតុងថាមរលអា្ឡប្បងរានដតឡៅឡលងកុំរ្យទេ័រដដលមិនមានឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដបាុឡណាោ ះ។ កុំរ្យទរេ័រដដលរានភា្ជ ប់មកជាមួយឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដដដលរួមបញចេទលឡៅឡលងប៊ូតុងថាមរលនងងមិនមានរនួឺឡេួងងឡៅឡលងប៊ូតុងថាមរលឡេ។

ឡអប្កង់

1 កាឡមរ៉ា

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកជដជកកំស្ន្តជាែីឡដអូ ចាប់យករូបភារ និងថតែីឡដអូ។

2 រនួឺស្ប នភារកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡរលកាឡមរ៉ា កំរុងដតឡប្បង។
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ខាងឡប្កាម

1 Service Tag

សួ្កឡសងកម្មគឺជាឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខរិឡសសដដលអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡសងរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្គងងហាដដែរក្នុងកុំរ្យទេ័រ និង្ូលឡមងលរ័ត៌មានអំរីការធានា។
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ែិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ង 2. ែិមាប្ត និងេម្ងន់

បរិយ៉យ តនមួ

កម្ពស់៖

មុខ 7.80 ម.ម (0.31 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ 11.63 ម.ម (0.46 អុីញ)

េេងង 301.76 ម.ម (11.88 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 199.24 ម.ម (7.84 អុីញ)

េម្ងន់ 1.27 គ.ក (2.81 ឡផ្ន)

្ំណា:ំ េម្ងន់ននកុំរ្យទេ័របស់អ្នកដប្បប្បនលឡៅមមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡៅឡរលបញ្្ជ េិញ និងភារដប្បប្បនលឡៅឡរលលលិត។

អង្គដំឡណងរការ
មរ៉ង 3. អង្គដំឡណងរការ

បរិយ៉យ តនមួ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3 
(8145U) ជំនាន់េី 8

Intel Core i5 
(8265U) ជំនាន់េី 8

Intel Core i7 (8565U) ជំនាន់
េី 8

Intel Core i5 (8365U) ជំនាន់
េី 8

Intel Core i7 (8665U) ជំនាន់
េី 8

ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់

្ំនួនស្នទល 2 4 4 4 4

្ំនួនឡប្សតេត 4 8 8 8 8

ឡល្បងន 2.10 GHz រហូតដល់ 
3.90 GHz

1.60 GHz រហូតដល់ 
3.90 GHz

1.80 GHz រហូតដល់ 4.60 GHz 1.60 GHz រហូតដល់ 4.10 GHz 1.90 GHz រហូតដល់ 4.80 GHz

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ស្្ម ត 4 MB 6 MB 8 MB 6 MB 8 MB

ប្កាហវេិកជាប់ Intel UHD 
Graphics 620

Intel UHD 
Graphics 620

Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620
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សំណុំឈីប
មរ៉ង 4. សំណុំឈីប

បរិយ៉យ តនមួ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3 ជំនាន់េី 8 Intel Core i5 ជំនាន់េី 8 Intel Core i7 ជំនាន់េី 8

សំណុំឈីប ប្តទែរានដាក់បញចេទលក្នុងអង្គដំឡណងរការ ប្តទែរានដាក់បញចេទលក្នុងអង្គដំឡណងរការ ប្តទែរានដាក់បញចេទលក្នុងអង្គដំឡណងរការ

េេងងដខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit ក្នុងមួយឆាដនល 64-bit ក្នុងមួយឆាដនល 64-bit ក្នុងមួយឆាដនល

Flash EPROM 32 MB 32 MB 32 MB

PCIe bus PCIe ជំនាន់េី 3 PCIe ជំនាន់េី 3 PCIe ជំនាន់េី 3

ឡ្វហវេកង់បងសខាងឡប្ប PCIe ជំនាន់េី 3x4 PCIe ជំនាន់េី 3x4 PCIe ជំនាន់េី 3x4

ប្បរ័ន្ធដំឡណងរការ
• Windows 10 Home (64-bit)

• Windows 10 Professional (64-bit)

• Ubuntu

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអង្គ្ងចាំ

បរិយ៉យ តនមួ

រន្ធ អង្គ្ងចាំឡៅឡលងប្បរ័ន្ធ

្ំណា:ំ មាូឌុលអង្គ្ងចាំប្តទែរានដាក់បញចេទលឡៅឡលងផ្្ទ ងំប្បរ័ន្ធ ប្បសិនឡបងមាូឌុលអង្គ
្ងចាមំិនដំឡណងរការ និងប្តទែការផួ្ស់ប្តទរ ចារំា្់ប្តទែឡធវេងការផួ្ស់បដាទរផ្្ទ ងំប្បរ័ន្ធភួាម។

ប្បឡេេ Dual-channel LPDDR3

ឡល្បងន 2133 MHz

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

កប្មិត្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

េំហំអង្គ្ងចាំក្នុងមួយរន្ធ មិនមាន

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានរាបំ្េ
• 4 GB LPDDR3 ឡៅ 2133 MHz (2 x 2 GB)

• 8 GB LPDDR3 ឡៅ 2133 MHz (2 x 4 GB)

• 16 GB LPDDR3 ឡៅ 2133 MHz (2 x 8 GB)
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រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 6. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ប

ខាងឡប្ប៖

USB រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បឡេេ C) ្ំនួនរីរជាមួយការបញ្ជទនថាមរល

អូឌីយាូ រន្ធកាសប្តឡ្សក (រួមបញចេទលកាសឡលងកលល និងមីប្កទហវេទន) មួយ។

ែីឡដអូ រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (USB ប្បឡេេ C) ្ំនួនមួយជាមួយការបញ្ជទនថាមរល/រន្ធឡអប្កង់

កម្ម ែិធីអានកាតឡមឡឌស កម្ម ែិធីអានកាត MicroSD

រន្ធដកឃីង មិនរាបំ្េ

រន្ធអាដាប់េ័រថាមរល DC-IN មមរយៈ USB ប្បឡេេ C

សន្តិសុខ រន្ធចាក់ឡស្រ៉ង្តុឡកាណ

មរ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់

ខាងក្នុង៖

M.2 រន្ធ M.2 មួយសប្មាប់ប្ដាយថាសរឹង (SSD) 2280/2230

្ំណា:ំ ឡដងម្បីដសវេងយល់បដនបមអំរីលក្ខណៈរិឡសសននប្បឡេេកាតប្បឡេេ M.2 សូមឡមងលអតបបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដងង 
SLN301626 ។

េំនាក់េំនង

មាូឌុលឥតដខសេ

មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុលឥតដខសេ

បរិយ៉យ តនមួ

ឡលខមាូដដល Killer 1435-S Intel 9260

្ំណា:ំ Intel 9260 មានសប្មាប់កុំរ្យទេ័រដដលភា្ជ ប់មកជាមួយ 
Intel Core i5 (8365U) ជំនាន់េី 8 និង Intel 
Core i7 (8665U) ជំនាន់េី 8 ។

អប្មបញ្ជទន រហូតដល់ 867 Mbps រហូតដល់ 1733 Mbps

បង់ឡប្បកង់ដដលរានរាំប្េ Dual band 2.4 GHz/5 GHz Dual band 2.4 GHz/5 GHz

ស្តង់ដារឥតដខសេ WiFi 802.11a/b/g
• WiFi 802.11a/b/g

• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

ការអុិនប្គីប • 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP

• 64-bit/128-bit WEP

• AES-CCMP
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បរិយ៉យ តនមួ

• TKIP • TKIP

ប៊ួទធូស ប៊ួទធូស 4.2 ប៊ួទធូស 5

អូឌីយាូ
មរ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអូឌីយាូ

បរិយ៉យ តនមួ

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3271-CG ជាមួយនងង Waves MaxxAudio Pro

ការបដមួងឡសដាឡរាអូ រានរាបំ្េ

អុីនធឺឡហវេសខាងក្នុង អូឌីយាូគុណភារខ្ពស់

អុីនធឺឡហវេសខាងឡប្ប 7.1 ឆាដនលឡ្ញ ដខសេកាសញីឡ្ម្ម លរាំប្េមីប្កទហវេទន្ូល កាសឡស្តឡរាអូ និងកាសប្សទបសំឡេង

ឧបករណ៍បំរងសំឡេង រីរ

អំេួីឧរាល័រខាងក្នុង រានរាបំ្េ

ឧបករណ៍បញ្្ជ សំឡេងខាងឡប្ប រានរាបំ្េ

ឧរាល័របឡញចេញសឡមួង៖

ជាមធ្យម 2 ងា ត់

ខ្ពស់ 2.5 ងា ត់

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ មិនរាបំ្េ

មីប្កទហវេទន មីប្កទហវេទនអាឡរាឌីជីថល

ការរក្សាេុក
កុំរ្យទេ័ររបស់អ្នករាបំ្េការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធណាមួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ប្ដាយស្ប នភាររឹង M.2 2230/2280 PCIe/NVMe ្ំនួនមួយ
• ប្ដាយស្ប នភាររឹង M.2 2230/2280 SATA ្ំនួនមួយ

្ំណា:ំ ប្ដាយស្ប នភាររឹង 2280 និង 2230 មានបន្ទះកំឡៅរិឡសសដា្់ឡដាយដេករីរា្ន  បន្ទះកំឡៅមិនអា្ផួ្ស់ប្តទររា្ន រានឡេ។

មរ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកេំហំល្ទុក

ប្បឡេេអង្គល្ទុក ប្បឡេេអុីនធឺឡហវេស សមតបភារ

រន្ធប្ដាយថាសរឹង (SSD) M.2 2280/2230
• SATA AHCI រហូតដល់ 6 Gbps

• PCIe ជំនាន់េី 3 x4 NVMe រហូតដល ់32 Gbps

• 2280 ៖ រហូតដល់ឡៅ 2 TB

• 2230 ៖ រហូតដល់ឡៅ 128 GB
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កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ រន្ធកាត microSD មួយ

រាបំ្េកាត
• ឌីជីថល microSecure (mSD)

• សមតបភារខ្ពស់ឌីជីថល microSecure (mSDHC)

• សមតបភារបដនបម microSD (mSDXC)

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកា្ត រ្ុ្

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ កាដា រ្ុ្មានរនួឺឡេួងងខាងឡប្កាយ

េប្មង់ QWERTY

្ំនួនប្រាប់្ុ្
• សហរដ្ឋអាឡមរិក និងកាណាដា៖ 82 ប្រាប់
• ្ប្កេរអង់ឡគួស៖ 83 ប្រាប់
• ជបាុន៖ 86 ប្រាប់

េំហំ ្មា្ង យរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត X = 19.05 មម

្មា្ង យរីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត Y = 18.05 មម

ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់ ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកា្ត រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្្ញ ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តទែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេទលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បី
បំឡរញមុខង្រេីរីរ។ ឡដងម្បីងយបញចេទលតួអកសេរជំនួស សូម្ុ្ Shift និងប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។ ឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ សូម្ុ្ Fn និង
ប្រាប់្ុ្ដដល្ង់រាន។

្ំណា:ំ អ្នកអា្កំណត់ឥរិយ៉បថបឋមននប្រាប់្ុ្មុខង្រ (F1–F12) ឡដាយផួ្ស់ប្តទរ Function Key 
Behavior (ឥរិយ៉បថប្រាប់្ុ្មុខង្រ) ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡេងង BIOS ។

ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកកាឡមរ៉ា

បរិយ៉យ តនមួ

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡេេ ដលនហវេ័ឃងស

េីមងំ ប្បដាប់ចាប់ខា្ទ ស់កាឡមរ៉ា មុខ

ប្បឡេេអង្គញាណ បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាណ CMOS

គុណភារបង្ហា ញ៖
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បរិយ៉យ តនមួ

រូបភារហ្នងង 0.9 ឡមហា្គ េិ្ដសល (HD)

ែីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអងកាត់ប្េទង 78 ដឺឡប្ក

បន្ទះបាះ
មរ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបន្ទះបាះ

បរិយ៉យ តនមួ

គុណភារបង្ហា ញ៖

ឡលដាក 305

បញ្ឈរ 305

ែិមាប្ត៖

ឡលដាក 105 ម.ម (4.13 អុីញ)

បញ្ឈរ 60 ម.ម (2.36 អុីញ)

កាយែិការបន្ទះបាះ
សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីកាយែិការបន្ទះបាះសប្មាប ់Windows 10 សូមឡមងលអតបបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដងងរបស់ Microsoft 4027871 មមរយៈ support.microsoft.com ។

អាដាប់េ័រថាមរល
មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកអាដាប់េ័រថាមរល

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ 45 ងា ត់ USB (ប្បឡេេ C)

អងកាត់លចេិត (ឧបករណ៍ភា្ជ ប់) មិនរាបំ្េ

កមួាងំែូលត៍ឡេួងង្ូល 100 VAC-240 VAC

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz-60 Hz

្រន្តឡេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.30 A

បឡញចេញ្រន្ត (បន្ត)
• 20 VDC/2.25 A

• 15 VDC/3 A

• 9 VDC/3 A

• 5 VDC/3 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡេួងង្ូល 20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC

កប្មិតសីតុណហា ភារ:
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បរិយ៉យ តនមួ

កំរុងដំឡណងរការ 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

ការរក្សាេុក -40°C ដល់ 70°C (-40°F ដល់ 158°F)

ថ្ម
មរ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកថ្ម

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ អុីយាុង លីដ្យទម "ស្្ម ត" មាន 4-cell (52 WHr)

កមួាងំជាែាូល៍ 7.60 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.22 គ.ក (0.48 ឡផ្ន)

ែិមាប្ត៖

កម្ពស់ 4.30 ម.ម (0.17 អុីញ)

េេងង 257.60 ម.ម (10.14 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 98.60 ម.ម (3.88 អុីញ)

កប្មិតសីតុណហា ភារ:

កំរុងដំឡណងរការ 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F)

ការរក្សាេុក -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

រយៈឡរលប្បតិបត្តិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរលខួាងំជាក់ោក់។

រយៈឡរលស្ក (ប្បហាក់ប្បដហល) 4 ឡមាា ង (ឡៅឡរលកុំរ្យទេ័របិេ)

្ំណា:ំ ប្គប់ប្គងឡរលឡែោស្កថ្ម រយៈឡរល ចាប់ឡល្តងម និងឡរលបញចេប់ និងឡប្បងប្រាស់កម្ម ែិធី Dell Power 
Manger (អ្នកប្គប់ប្គងថាមរល Dell) ។ សប្មាប់រ័ត៌មានបដនបមអំរីកម្ម ែិធី Dell Power 
Manger សូមឡមងល Me and My Dell (ខ្ញុំ និងកុំរ្យទេ័រ Dell របស់ខ្ញុ)ំ មមរយៈ https://
www.dell.com/

អាយុកាល (ប្បដហល) ែដដាផ្ដា ្់/បញចេទលថ្ម 300

ថ្មប្រាប់សំដបាត ML1220

រយៈឡរលប្បតិបត្តិការ ដប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខណ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បនបយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរលខួាងំជាក់ោក់។

ឡអប្កង់
មរ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកឡអប្កង់

បរិយ៉យ តនមួ

ប្បឡេេ 13.3 អុីញ ថា្់្វសកាីន FHD 13.3 អុីញ រា្ម នថា្់្វសកាីន FHD 13.3 អុីញ ថា្់្វសកាីន FHD

បឡ្ចេកែិេ្យាផ្ដណល មុំឡមងលរី្ំឡហសង (WVA) មុំឡមងលរី្ំឡហសង (WVA) មុំឡមងលរី្ំឡហសង (WVA)

កប្មិតរនួឺ (េូឡៅ) 400 nits 400 nits 400 nits

ខា្ន ត (តំបន់សកម្ម)៖
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បរិយ៉យ តនមួ

កម្ពស់ 165.24 ម.ម (6.51 អុីញ) 165.24 ម.ម (6.51 អុីញ) 165.24 ម.ម (6.51 អុីញ)

េេងង 293.76 ម.ម (11.57 អុីញ) 293.76 ម.ម (11.57 អុីញ) 293.76 ម.ម (11.57 អុីញ)

អងកាត់ប្េទង 337.82 ម.ម (13.30 អុីញ) 337.82 ម.ម (13.30 អុីញ) 337.82 ម.ម (13.30 អុីញ)

គុណភារបង្ហា ញឡដងម 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

ឡមហា្គ េិ្ដសល 2.07 2.07 8.29

េិ្ដសល ក្នុង មួយអុីញ (PPI) 166 166 331

សមាមាប្តភារខុសរា្ន  (អប្ប) 1500:1 1500:1 1500:1

រយៈឡរលឡ្ួងយតប (អតិ) 30 msec ឡេងង/ធួាក់ 30 msec ឡេងង/ធួាក់ 30 msec ឡេងង/ធួាក់

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz 60 Hz 60 Hz

ការឡមងលរីមុំឡល្តក +/- 85 ដឺឡប្ក +/- 85 ដឺឡប្ក +/- 85 ដឺឡប្ក

ការឡមងលរីមុំបញ្ឈរ +/- 85 ដឺឡប្ក +/- 85 ដឺឡប្ក +/- 85 ដឺឡប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.153 ម.ម 0.153 ម.ម 0.0765 ម.ម

ការឡប្បងប្រាស់ថាមរល (អតិបរមា) 2.90 ងា ត់ 2.90 ងា ត់ 5.41 ងា ត់

ប្បឆាងំរនួឺ និងប្បឆាំង្ំណាងំរនួឺ ប្បឆាងំនងង្ំណាងំរនួឺ ប្បឆាងំ្ំណាងំរនួឺ ប្បឆាងំនងង្ំណាងំរនួឺ

ជឡប្មងសការបាះ មាន ឡេ មាន

កម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនដ (ជាជឡប្មងស)

មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករណ៍អានស្្ន មប្មាមនដ

បរិយ៉យ តនមួ

បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាណ បាះ

កប្មិតគុណភារអង្គញាណ 500 dpi

តំបន់អង្គញាណ 5.5 ម.ម x 4.5 ម.ម

េំហំេីកដសលអង្គញាណ 108 x 88 េិ្ដសល

ែីឡដអូ
មរ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកប្កាហវេិកដា្់

ប្កាហវេិ្ដា្់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡេេអង្គ្ងចាំ

មិនរាបំ្េ មិនរាបំ្េ មិនរាបំ្េ មិនរាបំ្េ
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មរ៉ង 20. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដល្នកប្កាហវេិកជាប់

ប្កាហវេិកជាប់

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡណងរការ

Intel UHD Graphics 620 មិនរាបំ្េ អង្គ្ងចាំប្បរ័ន្ធដដលរានដ្ករំដលក Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 
8

បរិយ៉កាសកុំរ្យទេ័រ
កប្មិតបាះពាល់មានក្នុងខ្យល់៖ G1 ដូ្ដដលរានកំណត់ឡដាយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 21. បរិយ៉កាសកុំរ្យទេ័រ

កំរុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

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

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

រំញ័រ (អតិបរមា)* 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្មិតធួាក់ (អតិបរមា) 110 G† 160 G‡

Altitude (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)

* រានងស់ដែងឡដាយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យដដល្មួងបរិស្ប នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ដែងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលប្ដាយថាសរឹងកំរុងឡប្បង។

‡ រានងស់ដែងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡរលកលលប្ដាយថាសរឹងសបិឡៅេីមំងឡៅឡស្ងបម។
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ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់
្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរា្ន អាប្ស័យឡលងការកំណត់ភាស្របស់កា្ត រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ដដលប្តទែរានឡប្បងសប្មាប់លួទែកាត់ឡៅដតមានដូ្រា្ន ឡៅប្គប់ការកំណត់ភាស្ទាំងអស់។

ប្រាប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកា្ត រ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្្ញ ្ំនួនរីរឡៅរីឡលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាងំឡនះអា្ប្តទែរានឡប្បងឡដងម្បីងយបញចេទលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងម្បីបំឡរញមុខង្រេីរីរ។ សញ្្ញ ដដលបង្ហា ញឡៅខាងឡប្កាមប្រាប់្ុ្ បង្ហា ញរីតួអកសេរដដលប្តទែរាន្ុ្ ឡៅឡរលដដលប្រាប់្ុ្ប្តទែរាន្ុ្។ ឡបងអ្នក្ុ្ shift និង
ប្រាប់្ុ្ សញ្្ញ បង្ហា ញឡៅដល្នកខាងឡលងននប្រាប់្ុ្ដដលប្តទែរាន្ុ្។ ឧទាហរណ៍ ឡបងអ្នក្ុ្ 2, 2 ឡ្ញមក; ឡបងអ្នក្ុ្ Shift + 2, @ ឡ្ញមក។

ប្រាប់្ុ្ F1-F12 ដដលឡៅខាងឡលងបំលុតននកា្ត រ្ុ្ គឺជាប្រាប់្ុ្function (មុខង្រ) សប្មាប់ប្គប់ប្គងរហុឡមឡឌស ដូ្ដដលរានបង្ហា ញឡដាយរូបភារឡៅដល្នកខាងឡប្កាមននប្រាប់្ុ្។ ្ុ្ប្រាប់្ុ្ function ឡដងម្បីឲ្យងឡធវេងកិ្ចេការដដលតំណាងឡដាយរូបតំណាង។ ឧទាហរណ៍ ការ្ុ្ 
F1 បិេសំឡេង (សូមឡមងលមរ៉ងខាងឡប្កាម)។

បាុដន្ត ឡបងប្រាប់្ុ្ function F1-F12 ប្តទែរានឡប្បងសប្មាប់កម្ម ែិធីជាក់ោក់ណាមួយ ឡនាះមុខង្រហុឡមឡឌស អា្បិេរានឡដាយ្ុ្ Fn + Esc។ ដូឡ្្នះ ប្គប់ប្គងរហុឡមឡឌស អា្អនុែត្តរានឡដាយ្ុ្ Fn និងប្រាប់្ុ្ function ដដលប្តទែឡប្បង។ ឧទាហរណ័ បិេសំឡេង
ឡដាយ្ុ្ Fn + F1។

្ំណា:ំ អ្នកអា្កំណត់លក្ខណៈបឋមននប្រាប់្ុ្ function (F1–F12) ឡដាយផួ្ស់ប្តទរ លក្ខណៈប្រាប់្ុ្ function ឡៅក្នុងកម្ម ែិធីដំឡេងង BIOS ។

មរ៉ង 22. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួទែកាត់

ប្រាប់្ុ្ Function កំណត់ប្រាប់្ុ្ឡេងងែិញ (ឡដងម្បីបញ្្ជ រហុឆាដនល) លក្ខណ

បិេអូឌីយាូ

បនបយកប្មិតសំឡេង

បឡងកាងនកប្មិតសំឡេង

ចាក់បេ/ជំរូក រីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បេ/ជំរូក បនា្ទ ប់

ប្តទរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

ដសវេងរក

បិេឡបងករនួឺឡប្កាយកា្ត រ្ុ្ (ជាជឡប្មងស)

ថតនល្ទឡអប្កង់

បញចេទល

ប្រាប់្ុ្ Fn ក៏ប្តទែរានឡប្បងជាមួយប្រាប់្ុ្ឡដងម្បីបញ្្ជ មុខង្រេីរីរឡលសេងឡេសត។
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មរ៉ង 23. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួទែកាត់

ប្រាប់្ុ្ Function លក្ខណ

ផ្្អ ក/សប្មាក (Pause/Break)

បិេឡបងកចាក់ឡស្អូសររារ

បិេឡបងករងងរនួឺស្ប នភារថាមរល និងថ្ម/រនួឺសកម្មភារប្ដាយថាសរឹង

សំឡណងរប្បរ័ន្ធ

ឡបងកមុឺនុយកម្ម ែិធី

បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Page up/បឡងកាងនរនួឺ

Page down/បនបយរនួឺ

20 ប្រាប់្ុ្លួទែកាត់
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ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអា្េេូលរានរ័ត៌មាន និងជំនួយអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស ់ប្កុមហ៊ុន Dell ឡដាយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាងំឡនះ៖

មរ៉ង 24. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន េីមងំធនធាន

រ័ត៌មានអំរីលលិតលល និងឡសងកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

គនួងះ

ទាក់េងរកជំនួយ ឡៅក្នុង Windows search ងយបញចេទល Contact Support រួ្្ុ្ Enter ។

ជំនួយឡលងបណា្ត ញសប្មាប់ប្បរ័ន្ធប្បតិបត្តិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

រ័ត៌មានអំរីការឡដាះប្ស្យបញ្ហា  ឡសសែឡណដណនាំអ្នកឡប្បងប្រាស ់ការដណនាអំំរីការដំឡេងង ការបញ្្ជ ក់អំរីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបឡ្ចេកឡេស ប្ដាយែឺ 
ការអាប់ឡដតសូហវេដែរជាឡដងម។

www.dell.com/support

អតបបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដងងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡលសេងៗរីកុំរ្យទេ័រ។ 1 ្ូលឡមងលឡគហេំរ័រ www.dell.com/support។
2 ងយបញចេទលអវេីដដល្ង់រកឬពាក្យគនួងះឡៅក្នុងប្បអប់ ដសវេងរក ។
3 ្ុ្ ដសវេងរក ឡដងម្បីបង្ហា ញអតបបេដដលទាក់េង។

ដសវេងយល់ និងដងងរ័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាមអំរីលលិតលលរបស់អ្នក៖

• លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននលលិតលល
• ប្បរ័ន្ធដំឡណងរការ
• ការតឡមួងង និងឡប្បងប្រាស់លលិតលលរបស់អ្នក
• ការបប្មុងេុកេិន្នន័យ
• ការឡដាះប្ស្យបញ្ហា  និងការែិភាគ
• ការស្្ត ររីឡរ៉ង្ប្ក និងប្បរ័ន្ធ
• រ័ត៌មាន BIOS

សូម្ូលឡមងល Me and My Dell មមរយៈឡគហេំរ័រ www.dell.com/support/manuals។
ឡដងម្បីដសវេងរក Me and My Dell ដដលទាក់េងនងងលលិតលលរបស់អ្នក សូមកំណត់អត្តសញ្្ញ ណលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈែិធីមួយ
ក្នុង្ំឡណាមែិធីខាងឡប្កាម៖

• ឡប្ជងសឡរីស កំណត់លលិតលល។
• រកេីមងំលលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈមុឺនុយដដលធួាក់្ុះឡប្កាម ឡមងលលលិតលល។
• ងយបញចេទល ឡលខសួ្កឡសងកម្ម ឬ ឡលខសមា្គ ល់លលិតលល ឡៅក្នុងប្បអប់ដសវេងរក។

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក់ ការរាំប្េដល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសងកម្មរបស់អតិថិជន សូម្ូលឡមងល www.dell.com/contactdell។

្ំណា:ំ ភារដដលអា្រករានមានការដប្បប្បនលមមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយឡសងកម្មខួះរុំមានឡៅក្នុងប្បឡេសរបស់អ្នកឡេ ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នករុំមានឡសងអុីនធឺឡណតឡេ អ្នកអា្ដសវេងរក សូមដសវេងរករ័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង ែិកកាយបប្តជាែេំនិញ ប័ណោ ឡែ្ខចេប់ ែិកកាយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមេុកលលិតលល Dell ។
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