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ដំឡឡងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
1. ភា្ជ ប់ឡៅអាដាប់េ័រថ្មពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថ្មពល។

្ំណា:ំ ថ្មអា្នឹង្ូលឡៅកាន់មាូតសនសេំថ្មពលអំឡុងឡពលដឹកជញ្ជូនឡដងមីីរក្សាថ្មពលសាកឡលងថ្ម។ ្ូរប្រាកដថអាដាប់េ័រថ្មពលរានភា្ជ ប់ឡៅកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡៅឡពលឡបងកបនឡលងកដំបូង។

្ំណា:ំ ឡប្បងរន្ធ USB ប្បឡេេ C ណាមួយឡដងមីីសាកកុំពីូេ័ររបស់អ្នក។ រន្ធសាក្មីងរជាមានសញ្ញា សមា្គ ល់ឡដាយនិមិតិសញ្ញា អាដាប់េ័រថ្មពល។

2. បញចេប់ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។

តារ៉ង 1. ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ 

ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ ការដណនាំពីការដំឡឡងង

Windows ឡធវេងតាមការដណនាំដដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងមីីបញចេប់ការដំឡឡងង ។ ឡៅឡពលឡធវេងការដំឡឡងង ឡយងងសូមដណនាកំា្យអ្នកភា្ជ ប់ឡៅបណិាញមានសុវតថាិភាពឡដងមីីញញយក និងដំឡឡងងប្ចេុបីន្នភាពរបស់ Windows ្ុងឡប្កាយ។

Ubuntu
ឡធវេងតាមការដណនាំដដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងមីីបញចេប់ការដំឡឡងង ។ សប្មាប់ព័ត៌មានអំពីការដំឡឡងង និងការកំណត់ Ubuntu សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 តាមរយៈ
www.dell.com/support។

3. ប្បសិន Windows រានដំឡឡងងឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ឡនាះមានកម្មវិធីរបស ់Dell ដដលអ្នកអា្ដសវេងរកជំនួយ និងឡធវេងប្ចេុបីន្នភាពសូហវេដវររាន។

្ំណា:ំ កម្មវិធី Dell មិនមានឡៅឡលង Ubuntu ឡេ។

តារ៉ង 2. កម្មវិធី Dell 

កម្មវិធី Dell បរិយ៉យ

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

្ូលឡៅកាន់កម្ម វិធី Dell អតថាបេជំនួយ និង ព័ត៌មានសំខាន់ឡិសេងៗឡេដតសិីពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ My Dell ក៏ិិល់ដំណឹងដល់អ្នកពីសាថា នភាពៃនការធានា ឡប្រងងបនា្ល ស់ដដលប្តូវរានដណនាំ និង ការឡធវេងប្ចេុបីន្នភាពសូឡហវេដវរស
ប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

SupportAssist

ឡធវេងការពិនិត្យយ៉ា ងសកម្មឡលងសុខភាពៃនដដដវរ និងសូហវេដវរកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ឡហងយឡដាះប្សាយបញ្ហា នមួយប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីកម្ម វិធី សូមឡមងលកកសារ SupportAssist តាមរយៈ
www.dell.com/support។

្ំណា:ំ ឡដងមីីបនិនថ្មី ឬអាប់ឡប្កដការធានារបស់របស់អ្នកឡៅក្នុងកម្ម វិធី SupportAssist ្ូរ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេិុតកំណត់ៃនការធានា។

1

4 ដំឡឡងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក

https://www.dell.com/support/article/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals


តារ៉ង 2. កម្មវិធី Dell 

កម្មវិធី Dell បរិយ៉យ

Dell Update

ឡធវេងប្ចេុបីន្នភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយវឺឧបករណ៍្ុងឡប្កាយ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីកម្ម វិធី សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន SLN305843 តាមរយៈ www.dell.com/
support។

Dell Digital Delivery

ញញយកកម្មវិធីសូហវេដវរដូ្នសូហវេដវរដដលប្តូវរាននវ បាុដនិមិនរានដំឡឡងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមពីកម្ម វិធី សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន 153764 តាមរយៈ www.dell.com/
support។

ដំឡឡងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក 5

https://www.dell.com/support/article/sln305843/dell-update-overview-and-common-questions?lang=en
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/sln153764/dell-digital-delivery-installing-using-troubleshooting-and-faqs?lang=en
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals


េិដ្ឋភាព

ឡអប្កង់

1. ឧបករណ៍បឡញចេញអុីនហ្ដវេ ឡរាដ

បឡញចេញពន្លជាអុីនហ្ដវេ ឡរាដដដលអា្ឲ្យកាឡមរ៉ា អុីនហ្ដវេ ឡរាដដឹងពីជឡប្ៅ និងតាមដាន្លនា។

2. កាឡមរ៉ា អុីនហ្ដវេ ឡរាដ

បឡងកាងនសុវតថាិភាពឡៅឡពលភា្ជ ប់នមួយការឡិទាងងផ្ទា ត ់Windows Hello face ។

3. ពន្លជាសាថា នភាពកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡពលកាឡមរ៉ា កំពុងដតឡប្បង។

4. កាឡមរ៉ា

អនុញ្ញា តកា្យអ្នកជដជកកំសានិនវីឡដអូ ចាប់យករូបភាព និងថតវីឡដអូ។

5. ឧបករណ៍បឡញចេញអុីនហ្ដវេ ឡរាដ

បឡញចេញពន្លជាអុីនហ្ដវេ ឡរាដដដលអា្ឲ្យកាឡមរ៉ា អុីនហ្ដវេ ឡរាដដឹងពីជឡប្ៅ និងតាមដាន្លនា។
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ខាងឡប្កាម

1. ឧបករណ៍បំពងសំឡឡងខាងឡ្វេង

ិិល់ការបឡញចេញសំឡឡង។

2. សា្ល កយីឡដឡសបកម្ម

សា្ល កឡសបកម្មរជានឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលខពិឡសសដដលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកបឡ្ចេកឡេសដិ្នកឡសបរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្រងងដដដវរក្នុងកុំព្យុេ័រ និង្ូលឡមងលព័ត៌មានអំពីការធានា។

3. ឧបករណ៍បំពងសំឡឡងខាងសំិា

ិិល់ការបឡញចេញសំឡឡង។

ខាងឡ្វេង

1. រន្ធ Thunderbolt 3 (USB Type-C) ដដលមានការបញ្ជូនថ្មពល (បឋម)

ោំប្េ USB 3.1 ជំនាន់េី 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 ឡហងយក៏អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភា្ជ ប់ឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ៅឡដាយឡប្បងអាដាប់េ័រឡអប្កង់។ ិិល់ការឡិទារេិន្នន័យក្នុងឡលីងនរហូតដល់ 10Gbps សប្មាប់ USB3.1 ជំនាន់េី 2 និងរហូតដល់
40Gbps សប្មាប់ Thunderbolt3 ។ ោបំ្េការបញ្ជូនថ្មពលដដលអនុញ្ញា តការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលពីរិ្លូវរបងឧបករណ៍។ ិិល់ជូនថ្មពលរហូតដល់ 5 V / 3 ដដលអា្សាករានឡលនននងមុន។

្ំណា:ំ USB ប្បឡេេ C ឡៅអាដាប់េ័រ DisplayPort (លក់ដា្់ឡដាយដឡក) ប្តូវរានញមញរឡដងមីីភា្ជ ប់ឡៅឧបករណ៍ DisplayPort ។

2. រន្ធ Thunderbolt 3 (USB Type-C) ដដលមានការិិល់ថ្មពល

ោំប្េ USB 3.1 ជំនាន់េី 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 ឡហងយក៏អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភា្ជ ប់ឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ៅឡដាយឡប្បងអាដាប់េ័រឡអប្កង់។ ិិល់ការឡិទារេិន្នន័យក្នុងឡលីងនរហូតដល់ 10Gbps សប្មាប់ USB3.1 ជំនាន់េី 2 និងរហូតដល់
40Gbps សប្មាប់ Thunderbolt3 ។ ោបំ្េការបញ្ជូនថ្មពលដដលអនុញ្ញា តការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលពីរិ្លូវរបងឧបករណ៍។ ិិល់ជូនថ្មពលរហូតដល់ 5 V / 3 ដដលអា្សាករានឡលនននងមុន។

្ំណា:ំ USB ប្បឡេេ C ឡៅអាដាប់េ័រ DisplayPort (លក់ដា្់ឡដាយដឡក) ប្តូវរានញមញរឡដងមីីភា្ជ ប់ឡៅឧបករណ៍ DisplayPort ។

3. រន្ធកាត microSD

អានពី និងសរឡសរ្ូលកាត SD។

4. ប៊ូតុងសាថា នភាពសាកថ្ម

្ុ្ឡដងមីីពិនិត្យឡមងលថ្មពលថ្មឡៅសល់បាុនា្ម ន។

5. ឡេ្លងងសមា្គ ល់សាថា នភាពៃនការសាកថ្ម (5)

ឡបងក ឡៅឡពលដដលប៊ូតុងសាថា នភាពសាកថ្មប្តូវរាន្ុ្។ ពន្លជាឡេ្លងងនីមួយៗ្ង្អុលបង្ហា ញពីការបញចេូលថ្មប្បមាណ 20%។
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6. ប៊ិ្មាា ឡញាេិ្រុណភាពខ្ពស់របស់ Dell

ភា្ជ ប់ Dell Premium Active Pen PN579X ឡៅតួកុំព្យូេ័រ។

ខាងសំិា

1. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (ប្បឡេេ C) ឡដាយអា្បញ្ជូនថ្មពល/រន្ធឡអប្កង ់(2)

ភា្ជ ប់ឡប្រងងកុំព្យូេ័រដូ្នឧបករណ៍ិទាុកខាងឡប្ៅ មាា សុីនឡរាះពុម្ព ឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ។

ោំប្េការបញ្ជូនថ្មពលដដលអនុញ្ញា តដល់ការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលឡេវេ វិធីរបងឧបករណ៍នានា។ ិដាល់ថ្មពលរហូតដល់ 7.5 W ដដលឡធវេងឲ្យការសាកថ្មរានកាន់ដតឡលនន។

្ំណា:ំ អាដាប់េ័រ (លក់ដា្់ឡដាយដឡកពីោ្ន ) តប្មូវឲ្យភា្ជ ប់ឡៅឧបករណ៍រន្ធឡអប្កង់។

2. រន្ធកាស

ភា្ជ ប់កាសឡលងកលល ឬកាសប្តឡ្ដក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) ។

3. រន្ធដខសេសនិិសុខ (សប្មាប់ឡសា Noble)

ភា្ជ ប់ដខសេសុវតថាិភាពឡដងមីីេប់សាកា ត់សកម្មភាពរំកិលកុំព្យុេ័ររបស់អ្នកឡដាយោ្ម នការអនុញ្ញា ត។

ខាងមុខ

1. ពន្លជាបញ្្ជ ក់សាថា នភាពថ្មពល និងថ្ម

្ង្អុលបង្ហា ញពីសាថា នភាពថ្មពល និងសាថា នភាពថ្មរបស់កុំព្យូេ័រ។

ពណ៌សខា្ល ំង — អាដាប់េ័រប្តូវរានភា្ជ ប ់ឡហងយថ្មកំពុងសាក។

ពណ៌ឡលនងេុំខា្ល ំង—ជិតអស់ថ្ម ឬឡហដបនឹងអស់។

បិេ—ថ្មប្តូវរានសាកឡពញ។

្ំណា:ំ ឡៅឡលងមាូដដលកុំព្យូេ័រមួយ្ំនួន ពន្លជាសាថា នភាពថ្មពលនិងថ្មក៏ប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់ វិនិ្ឆេ័យប្បព័ន្ធិងដដរ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូម្ូលឡៅកាន់ដិ្នក ការឡដាះប្សាយបញ្ហា  ឡៅក្នុង ឡសដវឡដដណនាំអំពីឡសបកម្ម ។

2. មីប្កូហវេូនអាឡរាឌីជីថល

ិិល់េិន្នន័យបញចេូលសំឡឡងឌីជីថលសប្មាប់ថតអូឌីយាូ ឡៅនសំឡឡង នឡដងម។
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ខាងឡប្កាយ

1. បនទាះបាះ

ផ្្ល ស់េីប្មាមៃដរបស់អ្នកឡៅឡលងបនទាះបាះឡដងមីីផ្្ល ស់េីអង្គ្ង្អុលរបស់កូនកណដាុ រ។ បាះឡដងមីី្ុ្ឡ្វេង និងបាះឡដាយឡប្បងប្មាមៃដពីរឡដងមីី្ុ្សិាំ។

2. ្ុ្តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

្ុ្ឡដងមីី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។

3. តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងសាដា ំ

្ុ្ឡដងមីី្ុ្កណដាុ រខាងសាដា ំ។

4. ប៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មវិធីអានសា្ន មប្មាមៃដដដលនជឡប្មងសអា្មានឬអត់

្ុ្ឡបងកកុំព្យុេ័រ ឡបងបបិេ ក្នុងសាថា នភាពឡដក ឬក្នុងសាថា នភាពសំងំ។

ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រប្តូវរានឡបងក ្ុ្ប៊ូតុងថ្មពលឡដងមីីដាក់ឲ្យកុំព្យូេ័រ្ូលក្នុងសភាពឡដក ្ុ្ប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់រយៈឡពល 10 វិនាេីឡដងមីីបិេកុំព្យូេ័រញងំបង្ខំ។

ឡបងសិននប៊ូតុងថ្មពលមានឧបករណ៍អានសា្ន មប្មាមៃដ ដាក់ប្មាមៃដរបស់អ្នកឡលងប៊ូតុងថ្មពលឡដងមីី្ូលប្បព័ន្ធ។

្ំណា:ំ អ្នកអា្បដាូរឥរិយ៉បថប៊ូតុងថ្មពលតាមបំណងឡៅក្នុង Windows ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូម្ូលឡមងល ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុំ (Me and My Dell) តាមរយៈឡរហេំព័រ www.dell.com/support/

manuals។

្ំណា:ំ ពន្លជាសាថា នភាពថ្មពលឡៅឡលងប៊ូតុងថ្មពលមានដតឡៅឡលងកុំព្យូេ័រដដលោ្ម នឧបករណ៍អានសា្ន មប្មាមៃដអុបេិ្ដតបាុឡណាោ ះ។ កុំព្យូេ័រដដលរានភា្ជ ប់មកនមួយកម្ម វិធីអានសា្ន មប្មាមៃដដដលមានបញចេូលឡៅឡលងប៊ូតុងថ្មពលនឹងមិនមានពន្លជាឡេ្លងងសាថា នភាពថ្មពលឡៅឡលងប៊ូតុង
ថ្មពលឡេ។

្ំណា:ំ ឡដងមីីកំណត់ថ្មឡឡងងវិញ សូម្ុ្ប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់្ំនួន 25 វិនាេី។
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មាូត

កុំព្យូេ័រណូតប៊ុក

ឡថឡប្លត

បញ្ឈរ
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បត់

Dell Premium Active Pen PN579X-នជឡប្មងស

សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាម សូម្ូលឡៅ www.dell.com/support ។
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ការបញ្្ជ ក់លម្អិតដិ្នកបឡ្ចេកឡេស

មាូដដលកុំព្យូេ័រ
XPS 15-9575

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
តារ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន 

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i5/i7 ជំនាន់េី 8

សំណុំបនទាះឡសដរវេីតូ្ Intel GL82QM175

ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ
តារ៉ង 4. ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ 

ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការដំឡណងរការនមួយ ● Windows 10 Home 64 បីត
● Windows 10 Professional 64 បីត

វិមាប្ត និងេម្ងន់
តារ៉ង 5. វិមាប្ត និងេម្ងន់ 

កម្ពស់ 16 mm (0.62 in)

េេឹង 354 mm (13.93 in)

ជឡប្ៅ 235 mm (9.25 in)

េម្ងន់ 2 kg (4.36 lb)

្ំណា:ំ េម្ងន់កុំព្យុេ័រយួរៃដរបស់អ្នកដប្បប្បួលឡៅតាមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានបញ្្ជ េិញ និងភាពដប្បប្បួលៃនការិលិត។

អង្គ្ងចាំ
តារ៉ង 6. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកអង្គ្ងចា ំ

រន្ធ អង្គ្ងចាំឡលងផ្ទា ងំ
្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំប្តូវរានរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធពីឡរ៉ង្ប្ក ឡហងយមិនអា្អាប់ឡប្កតឡពលឡប្កាយរានឡេ។

ប្បឡេេ DDR4

្ំនួនអង្គ្ងចាំសរុបដដលរានោបំ្េ 8 GB និង 16 GB

ឡលីងន 2400 MHz

3

12 ការបញ្្ជ ក់លម្អិតដិ្នកបឡ្ចេកឡេស



តារ៉ង 6. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកអង្គ្ងចា ំ

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

កប្មិត្ងចាំអបីបរមា 8 ជ.ប

អង្គ្ងចាំក្នុងមួយរន្ធ មិនមាន

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានោបំ្េ

8 ជ.ប 2400 MHz

16 GB 2400 MHz

រន្ធ និងឧបករណ៍តភា្ជ ប់
តារ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករណ៍តភា្ជ ប់ 

ខាឡប្ៅ៖

USB/វីឡដអូ ● រន្ធ Thunderbolt 3 ្ំនួនពីរ (USB ប្បឡេេ C) ឡដាយអា្បញ្ជូនថ្មពលរាន
● រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ្ំនួនពីរ (ប្បឡេេ C) ឡដាយអា្បញ្ជូនថ្មពល/រន្ធឡអប្កង់

អូឌីយាូ រន្ធកាសមួយ (រន្ធកាស និងមីប្កូហវេូន)

តារ៉ង 8. រន្ធ និងឧបករណ៍តភា្ជ ប់ 

ខាងក្នុង៖

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

ការេំនាក់េំនង
តារ៉ង 9. ការោបំ្េដល់ការបញ្ជូន 

ឥតដខសេ ● Wi-Fi 802.11a/g/n

● Bluetooth 4.1

ឥតដខសេ
តារ៉ង 10. ឥតដខសេ 

ប្បឡេេ Killer 1435-S Intel 8265

អប្តាបញ្ជូន (អតិបរមា) 867 Mbps 867 Mbps

ដិ្នកឡហ្ហវេកង់ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

ការអុីនប្រីប ● 64 បីត /128 បីត WEP

● AES-CCMP

● TKIP

● 64 បីត /128 បីត WEP

● AES-CCMP

● TKIP

អូឌីយាូ
តារ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកសំឡឡង 

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3271-CG Waves MaxxAudio Pro

ឧបករណ៍បំពងសំឡឡង ពីរ
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តារ៉ង 11. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកសំឡឡង 

កប្មិតសំឡឡងរបស់ឧបករណ៍បំពងសំឡឡង ● មធ្យម៖ – 2 W

● ខ្ពស់បំិុត៖ – 2.5 W

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូនអាឡរាឌីជីថល

ការរក្សាេុក
តារ៉ង 12. ការបញ្្ជ ក់លម្អិតដិ្នកបឡ្ចេកឡេសៃនការិទាុក 

ប្បឡេេៃនការិទាុក ប្បឡេេអនិរមុខ សមតថាភាពិទាុក

ប្ដាយ SSDM.2 2280 មួយ SATA/PCIe មានដល់ 1 TB

កម្មវិធីអានកាតឡមឡឌដ
តារ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មវិធីអានកាតឡមឡឌដ 

ប្បឡេេ កម្មវិធីអានកាត microSD មួយ

កាតប្តូវរានោំប្េ ● mSD

● mSDHC

● mSDXC

កម្មវិធីអានសា្ន មប្មាមៃដ
តារ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃន កម្មវិធីអានសា្ន មប្មាមៃដ 

ប្បឡេេអង្គញាណ Goodix GF5288WN1

បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាណ បាះ

រុណភាពបង្ហា ញអង្គញាណ 108 pixels x 88 pixels

តំបន់អង្គញាណ 0.252 mm x 0.252 mm

េីកដសលក្នុងមួយអុីញ 500

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
តារ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកកាដា រ្ុ្ 

ប្បឡេេ កាដា រ្ុ្មានពន្លជាឡេ្លងងខាងឡប្កាយ

ប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់ ប្ោប់្ុ្មួយឡៅ្ំនួនឡៅឡលងកិារ្ុ្របស់អ្នកមានសញ្ញា ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងប។ ប្ោប់្ុ្ញងំឡនះអា្ប្តូវរានឡប្បងឡដងមីីបយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬ
ឡដងមីីបំឡពញមុខង្រេីពីរ។ ឡដងមីីបយបញចេូលតួអកសេរជំនួស សូម្ុ្ Shift និងប្ោប់្ុ្ដដល្ង់រាន។ ឡដងមីីបំឡពញមុខង្រេីពីរ សូម្ុ្ Fn
និងប្ោប់្ុ្ដដល្ង់រាន។

្ំណា:ំ ្ុ្ Fn+Esc ឡដងមីីបិូរឥរិយ៉បថបឋមរបស់ប្ោប់្ុ្មុខង្រ (F1-F12) របងមាូដញងំពីរ - មាូដពហុឡមឡឌដ និងមាូដ
ប្ោប់្ុ្មុខង្រ។

ិ្លូវកាត់កិារ្ុ្

កាឡមរ៉ា
តារ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកកាឡមរ៉ា  

14 ការបញ្្ជ ក់លម្អិតដិ្នកបឡ្ចេកឡេស



តារ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកកាឡមរ៉ា  

រុណភាពបង្ហា ញ

កាឡមរ៉ា ● រូបភាព៖ 0.92 ឡមដកា េិ្ដសល (HD)

● វីឡដអូ៖ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

កាឡមរ៉ា អុីនហ្ដវេ ឡរាដ 340 x 340 សប្មាប់កម្ម វិធី Hello

មុំឡមងលតាមអងកាត់ប្េូង

កាឡមរ៉ា 86.7 ដជាប្ក

កាឡមរ៉ា អុីនហ្ដវេ ឡរាដ 70 ដជាប្ក

បនទាះបាះ
តារ៉ង 17. បនទាះបាះ 

រុណភាពបង្ហា ញ 1219 x 919

វិមាប្ត ● េេជាង៖ 105 mm (4.13 អុីញ)

● កម្ពស់៖ 80 mm (3.14 អុីញ)

កាយវិការបនទាះបាះ
សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីកាយវិការបនទាះបាះសប្មាប ់Windows 10 សូមឡមងលអតថាបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Microsoft 4027871 តាមរយៈ support.microsoft.com ។

អាដាប់េ័រថ្មពល
តារ៉ង 18. ការបញ្្ជ ក់លម្អិតដិ្នកបឡ្ចេកឡេសៃនអាដាប់េ័រថ្មពល 

ប្បឡេេ 130 W USB Type-C

កមា្ល ងំវូលត៍ឡេ្លងង្ូល 100 VAC–240 VAC

ឡហ្ហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz–60 Hz

្រនិឡេ្លងង្ូល (អតិបរមា) 1.80 A

្រនិឡេ្លងង្ូល (ត) 6.50 A

កប្មិតកមា្ល ំងវាូលត៍ឡេ្លងង្ូល 20 VDC

កប្មិតសីតុណហា ភាព (ប្បតិបតិិការ) 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

កប្មិតសីតុណហា ភាព (រក្សាេុក) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)

ថ្ម
តារ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកថ្ម 

ប្បឡេេ លី្ូម អីយាុង "សា្ម ត" 6 ប្ោប់ (75 WHr)

េំហំ៖

េេឹង 305.80 មម (12.04 អុីញ)

ជឡប្ៅ 88.05 មម (3.47 អុីញ)

កម្ពស់ 6.10 មម (0.24 អុីញ)
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តារ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកថ្ម 

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.32 រក (0.71 ឡផ្ន)

កមា្ល ងំនវាូល៍ 11.4 VDC

រយៈឡពលសាកថ្មឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បដក់ប្បដហល)

សដាង់ដារសាកថ្ម 0°C ដល់ 60°C ៖ 4 ឡមាា ង

សាកថ្មឡលនន 0°C រហូតដល់ 35°C ៖ 4 ឡមាា ង

16°C ដល់ 45°C ៖ 2 ឡមាា ង

46°C រហូតដល់ 60°C ៖ 3 ឡមាា ង

កប្មិតសីតុណហា ភាព៖ ដំឡណងរការ 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F)

កប្មិតសីតុណហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C ឡៅ 60°C (-4°F ឡៅ 140°F)

ថ្មប្ោប់សំដបាត CR 2032

វីឡដអូ
តារ៉ង 20. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកវីឡដអូ 

ឧបករណ៍បញ្្ជ ● ប្កាហវេិក Radeon RX Vega M

● Intel HD Graphics 630

អង្គ្ងចាំ HBM2 4 GB

ឡអប្កង់
តារ៉ង 21. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសដិ្នកឡអប្កង់ 

15.6-inch FHD touchscreen 15.6-inch UHD
touchscreen

រុណភាពៃនការបង្ហា ញ (អតិបរិមា) 1920 x 1080 3840 x 2160

េិដ្ឋភាពអំពីមុំ (ឡ្វេង/សាដា ំ/ឡប្កាម/ឡលង) 89/89/89/89 ដជាឡប្ក 89/89/89/89 ដជាឡប្ក

កប្មិតេីកដសល 0.17925 mm 0.08964 mm

េំហំ៖ (ឡលងកដលងស៊ុមឡប្ៅ)

កម្ពស់ 344.16 mm (13.54 in) 344.22 mm (13.55 in)

េេឹង 193.59 mm (7.62 in) 193.62 mm (7.62 in)

អងកាត់ប្េូង 396.24 mm (15.60 in)

អប្តារីឡហ្ហវេស 60 Hz

មុំប្បតិបតិិការ 0 ដជាឡប្ក (រានបិេ) ដល់ 360 ដជាប្ក

បឡ្ចេកវិេ្យាផ្ទា ងំ ការផ្្ល ស់បដាូរឡៅដិ្នកខាងក្នុង

ការប្រប់ប្រង កប្មិតពន្លជាអា្ប្រប់ប្រងរានឡដាយឡប្បងប្ោប់្ុ្ឡៅឡលងកាដា រ្ុ្។

បរិសាថា នកុំព្យុេ័រ
កប្មិតបាះពាល់ពីឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ដដលរានកំណត់ឡដាយ ISA-S71.04-1985

តារ៉ង 22. បរិសាថា នកុំព្យុេ័រ 
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តារ៉ង 22. បរិសាថា នកុំព្យុេ័រ 
កំពុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

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

បដប្មបប្មួលសំឡណងម (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)

* រានបស់ដវងឡដាយឡប្បងសីុិ្រំញ័រៃ្ដន្យដដល្ម្លងបរិសាថា នឡប្បងប្រាស់។

† រានបស់ដវងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្ដាយថ្សរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានបស់ដវងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 ms ឡៅឡពល កលលប្ដាយថ្សរឹងសថាិឡៅេីតាំងសំ្ត។

ការបញ្្ជ ក់លម្អិតដិ្នកបឡ្ចេកឡេស 17



ិ្លូវកាត់កិារ្ុ្

្ំណា:ំ តួអកសេរឡលងកិារ្ុ្អា្ដប្បប្បួលអាប្ស័យឡៅឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធភាសាកិារ្ុ្។ ប្ោប់្ុ្ដដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់ិ្លូវកាត់សថាិតឡៅដដដលឡៅប្រប់ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធភាសាញំងអស់។

តារ៉ង 23. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ 

ប្ោប់្ុ្ បរិយ៉យ

បិេអូឌីយាូ

បនថាយកប្មិតសំឡឡង

បឡងកាងនកប្មិតសំឡឡង

ចាក់បេ្ឡប្មងង/ជំពូក ពីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់បេ្ឡប្មងង/ជំពូក បនាទា ប់

ចាប់ឡិិងម Task View (េិដ្ឋភាពកិ្ចេការ)

បិូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ

ដសវេងរក

បិេឡបងកឡេ្លងងឡប្កាយរបស់កិារ្ុ្

ឡរាះពុម្ពឡអប្កង់

Insert (បញចេូល)

បិេ/ឡបងកឥតដខសេ
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តារ៉ង 23. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ 
ប្ោប់្ុ្ បរិយ៉យ

ឡដក

បឡងកាងនកប្មិតពន្លជា

បនថាយកប្មិតពន្លជា

ឡបងកមុជានុយកម្ម វិធី

បិេឡបងកការចាក់ឡសាប្ោប់្ុ្ Fn

ិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ 19



ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន
អ្នកអា្េេូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងឡសបកម្មរបស់ ប្កុមហ៊ុន Dell ឡដាយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួនញំងឡនះ៖

តារ៉ង 24. ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន 

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន េីតាងំធនធាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងឡសបកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

កម្មវិធី My Dell

រន្លឹះ

ញក់េងរកជំនួយ ឡៅក្នុង Windows search បយបញចេូល Contact Support រួ្្ុ្ Enter ។

ជំនួយឡលងបណិាញសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ www.dell.com/support/windows

្ូលឡប្បងដំឡណាះប្សាយកំពូលៗ ការវិនិ្ឆេ័យបញ្ហា  ប្ដាយឡវី និងការញញយក និងដសវេងយល់បដនថាមអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកតាមរយៈវីឡដអូ ឡសដវឡដៃដ
និងកកសារ។

កុំព្យូេ័រ Dell របស់អ្នកប្តូវរានកំណត់អតិសញ្ញា ណយ៉ា ងពិឡសសឡដាយសា្ល កឡសបកម្ម ឬឡលខកូដឡសបកម្មរហ័ស។ ឡដងមីីឡមងលធនធានោំប្េ
ដដលពាក់ព័ន្ធសប្មាប់កុំព្យូេ័រ Dell របស់អ្នក បញចេូលសា្ល កឡសបកម្ម ឬកូដឡសបកម្មរហ័សឡៅ www.dell.com/
support។

សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថាមអំពីរឡបដបដសវេងរកសា្ល កឡសបកម្មសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូមឡមងល រកេីតាងំសា្ល កឡសបកម្មសប្មាប់កុំព្យូេ័រយួរៃដ Dell
របស់អ្នក។

អតថាបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡិសេងៗពីកុំព្យូេ័រ។ 1. ្ូលឡៅ www.dell.com/support ។
2. ឡៅឡលងររារមុជានុយខាងឡលងៃនេំព័រោំប្េ សូមឡប្ជងសឡរីស Support > Knowledge Base ។
3. ឡៅក្នុងប្បអប់ដសវេងរកឡៅឡលងេំព័រ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន បយពាក្យរន្លឹះ ប្បធានបេ ឬឡលខមាូដឌល ឡហងយបនាទា ប់មក្ុ្ ឬបាះរូបតំណាងដសវេងរក

ឡដងមីីឡមងលអតថាបេដដលញក់េង។

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក ់ការោំប្េដិ្នកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសបកម្មរបស់អតិថិជន សូម្ូលឡមងល www.dell.com/contactdell។

្ំណា:ំ ភាពដដលអា្រករានមានការដប្បប្បួលតាមប្បឡេស និងិលិតិល ឡហងយឡសបកម្មខ្លះពុំមានឡៅក្នុងប្បឡេសរបស់អ្នកឡេ ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានអុីនធជាណិត អ្នកដសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិក័យបប្តេិញ ប័ណោ ឡវ្ខចេប ់វិក័យបប្តេូញត់ប្រាក ់ឬ កាតាឡុកិលិតិល Dell ។
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https://www.dell.com
https://www.dell.com/support/windows
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/contents/en-sg/category/product-support/self-support-knowledgebase/locate-service-tag/
https://www.dell.com/support/contents/en-sg/category/product-support/self-support-knowledgebase/locate-service-tag/
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/contactdell
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