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ែំលេប្ងកុំរ្យូទ័រ Inspiron 3793ររស់អ្នក
ចំណា:ំ រូរភារលៅក្នុងឯកស្រលនះអាចនឹងមានភារខុសរា្ន រីកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកអាប្ស័យលៅលលប្ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

1. ភា្ជ រ់លៅអាដារ់ទ័រថាមរលនិងចុចរ៊ូតុងថាមរល។

ចំណា:ំ លែប្ម្បីរក្សាថាមរលថ្ម ប្តូែដាក់ថ្មក្នុងមាូែសនសេំថាមរល។ ភា្ជ រ់អាដារ់ទ័រថាមរល និងចុចរ៊ូតុងថាមរលលែប្ម្បីលរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

2. រញចារ់ការែំលេប្ងប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ។
សប្មារ់ Ubuntu ៖

លធវេប្មមការដណនាដំែលរង្ហា ញលៅលលប្លអប្កង់លែប្ម្បីរញចារ់ការែំលេប្ង ។ សប្មារ់រ័ត៌មានអំរីការែំលេប្ង និងការកំណត ់Ubuntu សូមលមប្លអតបរទចំលណះែឹងមូលដា្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 មមរយៈ www.dell.com/support។

សប្មារ់ Windows ៖

លធវេប្មមការដណនាដំែលរង្ហា ញលៅលលប្លអប្កង់លែប្ម្បីរញចារ់ការែំលេប្ង ។ លៅលរលកំរុងតលមួប្ង Dell ដណនាំថា អ្នក៖

• ភា្ជ រ់លៅរណាតា ញលែប្ម្បីអារ់លែតែីនែូ
ចំណា:ំ លរប្អ្នកកំរុងភា្ជ រ់លៅរណាដា ញឥតដខសេដែលមានសុែតបិភារ សូមងយរញចាូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មារ់ការចូលលប្រប្រណាដា ញឥតដខសេលៅលរលលស្នប្សុំ។

• ប្រសិនលរប្រានភា្ជ រ់លៅអុីនធជាលណត សូមចុះល្ម្ម ះ ឬរលងកាប្តរណនី Microsoft ។ ប្រសិនលរប្មិនរានភា្ជ រ់អុីនធជាលណត សូមរលងកាប្តរណនីលប្បរណាដា ញ។
• លៅលលប្លអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូមរញចាូលរ័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិតររស់អ្នក។

3. ដណនាឲំ្យ ដសវេងរក និងលប្រប្កម្ម ែិធី Dell រីមុជានុយចារ់លលដាប្មររស់ Windows

មរ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell

ធនធាន ររិយ៉យ

My Dell (Dell ររស់ខ្ញុំ)

ទីមងំកណាតា លសប្មារ់កម្ម ែិធី Dell សំខាន់ៗ អតបរទជំនួយ និង រ័ត៌មានសំខាន់លលសេងៗលទសតសតាីរីកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។ ងក៏លតាល់ែំណឹងែល់អ្នករីស្ប នភារននការធានា លប្រងងរនួាស់ដែលប្តូែរានដណនា ំនិង សូលហវេដែរដែលអាចលធវេប្ការអា
រ់លែតរាន ។

SupportAssist

រិនិត្យលមប្លយ៉ា ងសកម្មនូែសុខភារហាែដែរ និងសូហវេដែរននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។ ឧរករណ៍ SupportAssist OS Recovery លដាះប្ស្យរញ្ហា នមួយប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ។ សប្មារ់រ័ត៌មានរដនបម សូមលមប្លឯកស្រ
SupportAssist មមរយៈ www.dell.com/support។

ចំណា:ំ លៅក្នុង SupportAssist ចុចលលប្កាលររិលចឆេទលុតកំណត់ននការធានាលែប្ម្បីរនតាសុរលភារថ្មី ឬែំលេប្ងកប្មិតធានាររស់អ្នក។

ការអារ់ដែត Dell

អារ់លែតកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយែឺឧរករណ៍សំខាន់ៗលៅលរលអាចទាញយករាន។ សប្មារ់រ័ត៌មានរដនបមអំរីការលប្រប្ប្រាស់ការអារ់លែត Dell សូមលមប្លអតបរទចំលណះែឹងមូលដា្ឋ ន
SLN305843 មមរយៈ www.dell.com/support។
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មរ៉ង 1. ដសវេងរកកម្ម ែិធី Dell(រានរនតា)

ធនធាន ររិយ៉យ

ការរញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មែិធីសូហវេដែរែូចនសូហវេដែរដែលប្តូែរាននែ រាុដនតាមិនរានែំលេប្ងនមុនលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។ សប្មារ់រ័ត៌មានរដនបមរីការលប្រប្ប្រាស់ការែឹកជញ្ជូនឌីជីថល Dell សូមលមប្លអតបរទចំលណះែឹងមូលដា្ឋ ន 153764
មមរយៈ www.dell.com/support។
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ទិែ្ឋភារនន Inspiron 3793

ស្តា ំ

1. រន្ធកាត SD

អានរី និងសរលសរចូលកាត SD។
2. រន្ធ USB 2.0

ភា្ជ រ់លប្រងងកុំរ្យូទ័រែូចន ឧរករណ៍ល្ទុកខាងលប្ប និងប្រីនធ័រ។ លតាល់ជូនលល្បងនការរញ្ជូនទិន្នន័យរហូតែល់ 480 Mbps។
3. ប្ដាយអុរទិក

អានរី និងសរលសរចូល CDs, DVDs និងថាស Blu-ray។

ចំណា:ំ ការរាំប្ទ Blu-ray មានលៅក្នុងតំរន់នក់ោក់ដតរាុលណាោ ះ។

4. រន្ធដខសេសនតាិសុខ (រ៉ងែុំប្ជុង)

ភា្ជ រ់ដខសេសុែតបិភារលែប្ម្បីទរ់ស្កា ត់សកម្មភាររំកិលកុំរ្យុទ័រររស់អ្នកលដាយរា្ម នការអនុញ្ញា ត។

ខាងល្វេង

1. រន្ធអាដារ់ទ័រថាមរល

ភា្ជ រ់អាដារ់ទ័រថាមរលលែប្ម្បីលដាល់ថាមរលែល់កុំរ្យូទ័រ។
2. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (ប្រលេទ C) (នជលប្មប្ស)

ការភា្ជ រ់លៅឧរករណ៍ល្ទុកខាងលប្ប លតាល់លល្បងនលល្ទរទិន្នន័យរហូតែល់ 5 Gbps ។
ចំណា:ំ រន្ធលនះមិនរាំប្ទការស្ស្ទីមែីលែអូ/សំលេង និងការរញ្ជូនថាមរលលទ។

ចំណា:ំ រន្ធលនះមានដតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រដែលមានការកំណតរចនាសម្ព័ន្ធប្កាហវេិកដាច់។

3. រន្ធ HDMI

ភា្ជ រ់លៅទូរទសសេន៍ ឬឧរករណ៍ HDMI ណាមួយលលសេងលទសត។ លតាល់ការរលញចាញនែីលែអ ូនិងអូឌីយាូ។
4. រន្ធរណាដា ញ

ភា្ជ រ់ដខសេអុីសជារណិត (RJ45) រីលរ៉ា តទ័រ ឬមាូែឹមប្រ៊តដរ៊ន សប្មារ់ចូលែំលណប្ររណាតា ញ ឬអុីនធជាណិត។
5. រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ចំនួន 1 (2)

ភា្ជ រ់លប្រងងកុំរ្យូទ័រែូចន ឧរករណ៍ល្ទុកខាងលប្ប និងប្រីនធ័រ។ លតាល់លល្បងនលល្ទរទិន្នន័យរហូតែល់ 5 Gbps ។
6. រន្ធកាស

ភា្ជ រ់កាសលលប្កលល ឬកាសប្តលចសក (រួមរញចាូលកាសលលប្កលល និងមីប្កូហវេូន) ។

2
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រាត

1. ចុចតំរន់កណដាុ រខាងល្វេង

ចុចលែប្ម្បីចុចកណដាុ រខាងល្វេង។
2. រន្ទះរាះ

ផួ្ស់ទីប្មាមនែររស់អ្នកលៅលលប្រន្ទះរាះលែប្ម្បីផួ្ស់ទីអង្គចង្អុលររស់កូនកណដាុ រ។ រាះលែប្ម្បីចុចល្វេង និងរាះលដាយលប្រប្ប្មាមនែរីរលែប្ម្បីចុចស្តា ំ។
3. តំរន់ចុចកណដាុ រខាងស្ដា ំ

ចុចលែប្ម្បីចុចកណដាុ រខាងស្ដា ំ។
4. រ៊ូតុងថាមរលនមួយកម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនែដែលនជលប្មប្សអាចមានឬអត់

ចុចលរប្កកុំរ្យុទ័រ លរប្ងរិទ ក្នុងស្ប នភារលែក ឬក្នុងស្ប នភារសំងំ។

លៅលរលកុំរ្យូទ័រប្តូែរានលរប្ក ចុចរ៊ូតុងថាមរលលែប្ម្បីដាក់ឲ្យកុំរ្យូទ័រចូលក្នុងសភារលែក ចុចរ៊ូតុងថាមរលឲ្យនរ់រយៈលរល 4 ែិនាទីលែប្ម្បីរិទកុំរ្យូទ័រទាងំរង្ខំ។

លរប្សិននរ៊ូតុងថាមរលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ ដាក់ប្មាមនែររស់អ្នកលលប្រ៊ូតុងថាមរលលែប្ម្បីចូលប្ររ័ន្ធ។

ចំណា:ំ អ្នកអាចរដាូរឥរិយ៉រថរ៊ូតុងថាមរលមមរំណងលៅក្នុង Windows ។ សប្មារ់រ័ត៌មានរដនបម សូមចូលលមប្ល Me and My Dell (ខ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell ររស់ខ្ញុំ) មមរយៈ www.dell.com/support/

manuals។

លអប្កង់

1. កាលមរ៉ា

អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកជដជកកំស្នតានែីលែអូ ចារ់យករូរភារ និងថតែីលែអូ។
2. រនួជាស្ប នភារកាលមរ៉ា

លរប្កលៅលរលកាលមរ៉ា កំរុងដតលប្រប្។
3. មីប្កូហវេូន
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លតាល់ទិន្នន័យរញចាូលសំលេងឌីជីថលសប្មារ់ថតអូឌីយាូ លៅនសំលេង នលែប្ម។

ខាងលប្កាម

1. ឧរករណ៍រំរងសំលេងខាងល្វេង

លតាល់ការរលញចាញសំលេង។
2. សួ្កយីលហាលសងកម្ម

សួ្កលសងកម្មរជានឧរករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមលលខរិលសសដែលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នករលចចាកលទសដល្នកលសងររស់ប្កុមហ៊ុន Dell អាចកំណត់លប្រងងហាែដែរក្នុងកុំរ្យុទ័រ និងចូលលមប្លរ័ត៌មានអំរីការធានា។
3. ឧរករណ៍រំរងសំលេងខាងស្តា ំ

លតាល់ការរលញចាញសំលេង។
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រ័ត៌មានលម្អិតនន Inspiron 3793

ែិមាប្ត និងទម្ងន់
មរ៉ង 2. ែិមាប្ត និងទម្ងន់

ររិយ៉យ តនមួ

កម្ពស់៖

មុខ • Non-touchscreen: 21.86 mm (0.86 in.)
• Touchscreen: 22.46 mm (0.88 in.)

ខាងលប្កាយ • Non-touchscreen: 25 mm (0.98 in.)
• Touchscreen: 25.60 mm (1.01 in.)

ទទឹង 415.40 mm (16.35 in.)

ជលប្ៅ 279.20 mm (10.99 in.)

ទម្ងន់ (អតិររមា) 3.03 kg (6.68 lb)

ចំណា:ំ ទម្ងន់ននកុំរ្យូទ័ររស់អ្នកដប្រប្រនលលៅមមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលៅលរលរញ្្ជ ទិញ និងភារដប្រប្រនលលៅលរលលលិត។

អង្គែំលណប្រការ
មរ៉ង 3. អង្គែំលណប្រការ

ររិយ៉យ តនមួ

អង្គែំលណប្រការ 10th Generation Intel Core
i3-1005G1

10th Generation Intel Core
i5-1035G1

10th Generation Intel Core
i7-1065G7

ងា ត់ 15 W 15 W 15 W

ចំនួនស្នូល 2 4 4

ចំនួនលប្សតេត 4 8 8

លល្បងន Up to 3.4 GHz Up to 3.6 GHz Up to 3.8 GHz

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 4 MB 6 MB 8 MB

ប្កាហវេិកនរ់ Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Intel Iris Plus Graphics

សំណុំឈីរ
មរ៉ង 4. សំណុំឈីរ

ររិយ៉យ តនមួ

សំណុំឈីរ Integrated with the processor

3
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មរ៉ង 4. សំណុំឈីរ(រានរនតា)

ររិយ៉យ តនមួ

អង្គែំលណប្រការ 10th Generation Intel Core i3/i5/i7

ទទឹងដខសេភា្ជ រ់ DRAM 64-bit

Flash EPROM 24 MB

PCIe bus Up to Gen3.0

ប្ររ័ន្ធែំលណប្រការ
• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Ubuntu

អង្គចងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកអង្គចងចាំ

ររិយ៉យ តនមួ

រន្ធ Two SODIMM slots

ប្រលេទ Dual-channel DDR4

លល្បងន 2666 MHz/3200 MHz (discrete graphics config ONLY)

កប្មិតអង្គចងចាំអតិររមា 16 GB

កប្មិតចងចាំអរ្បររមា 4 GB

ទំហំអង្គចងចាំក្នុងមួយរន្ធ 4 GB, 8 GB, 16 GB

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលរានរាបំ្ទ • 4 GB DDR4 at 2666 MHz (1 x 4 GB)
• 8 GB DDR4 at 2666 MHz (2 x 4 GB)
• 8 GB DDR4 at 2666 MHz (1 x 8 GB)
• 12 GB DDR4 at 2666 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)
• 16 GB DDR4 at 2666 MHz (1 x 16 GB)

រន្ធ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់
មរ៉ង 6. រន្ធ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្ប

ររិយ៉យ តនមួ

ខាងលប្ប៖

រណាតា ញ On RJ-45 port

USB • Two USB 3.1 Gen 1 ports
• One USB 2.0 port
• One USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port

ចំណា:ំ The USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port is optional and
will only be present on computers ordered with a
discrete graphics configuration.
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មរ៉ង 6. រន្ធ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្ប(រានរនតា)

ររិយ៉យ តនមួ

អូឌីយាូ One headset (headphone and microphone combo) port

ែីលែអូ One HDMI port
ចំណា:ំ The maximum resolution supported by this HDMI
port is 1920x1080.

កម្មែិធីអានកាតលមលឌស One SD-card slot

រន្ធែកឃីង Not supported

រន្ធអាដារ់ទ័រថាមរល One 4.5 mm x 2.9 mm DC-in

សនតាិសុខ One security-cable slot (wedge-shaped)

មរ៉ង 7. រន្ធ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់

ររិយ៉យ តនមួ

ខាងក្នុង៖

M.2 • One M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
• One M.2 2230/2280 slot for solid-state drive/Intel Optane

ចំណា:ំ លែប្ម្បីដសវេងយល់រដនបមអំរីលក្ខណៈរិលសសននប្រលេទកាតប្រលេទ M.2 សូមលមប្លអតបរទមូលដា្ឋ នចំលណះែឹង
SLN301626 ។

ទំនាក់ទំនង

អុីសជាណិត
មរ៉ង 8. លក្ខណៈរលចចាកលទសអុីសជាណិត

ររិយ៉យ តនមួ

លលខមាូដែល RTL8106E Realtek ethernet controller

អប្មរញ្ជូន 10/100 Mbps

មាូឌុលឥតដខសេ
មរ៉ង 9. លក្ខណៈរលចចាកលទសមាូឌុលឥតដខសេ

ររិយ៉យ តនមួ

លលខមាូដែល Intel 9462NGW Intel 9560NGW

អប្មរញ្ជូន Up to 433 Mbps Up to 867 Mbps

រង់លប្រកង់ដែលរានរាំប្ទ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

សតាង់ដារឥតដខសេ • Wi-Fi 802.11b/g/a
• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

• Wi-Fi 802.11b/g/a
• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
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មរ៉ង 9. លក្ខណៈរលចចាកលទសមាូឌុលឥតដខសេ(រានរនតា)

ររិយ៉យ តនមួ

ការអុិនប្រីរ • 64-bit/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

• 64-bit/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

រ៊ួូធូស Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0

អូឌីយាូ
មរ៉ង 10. លក្ខណៈរលចចាកលទសលម្អិតអូឌីយាូ

ររិយ៉យ តនមួ

ឧរករណ៍រញ្្ជ Realtek ALC3204

ការរដមួងលសដាលរាអូ Supported

អុីនធជាលហវេសខាងក្នុង High-definition audio

អុីនធជាលហវេសខាងលប្ប Universal Audio Jack

ឧរាល័រ 2

អំេួីឧរាល័រខាងក្នុង Supported

ឧរករណ៍រញ្្ជ សំលេងខាងលប្ប Keyboard shortcut controls

ការរលញចាញឧរាល័រ៖

នមធ្យម 2 W

ខ្ពស់ 2.5 W

ការរលញចាញឧរាល័រតូច Not supported

មីប្កូហវេូន Digital microphone in camera assembly

ការរក្សាទុក
Your computer supports one of the following configurations:

• One 2.5-inch hard-drive
• One M.2 2230/2280 solid-state drive or M.2 2280 Intel Optane Memory H10 with solid-state storage
• One 2.5-inch hard-drive and one M.2 2230/2280 solid-state drive
• One 2.5-inch hard-drive and one M.2 2280 Intel Optane memory or Intel Optane Memory H10 with solid-state storage

The primary drive of your computer varies with the storage configuration. For computers:

• with a M.2 card (either a solid-state drive or a M.2 Intel Optane Memory H10 with solid-state storage), the M.2 drive is the primary
drive

• with a M.2 2280 Intel Optane Memory M10 or M15, the 2.5-inch hard drive is the primary drive
• without a M.2 card, the 2.5-inch hard drive is the primary drive

មរ៉ង 11. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកទំហំល្ទុក

ប្រលេទអង្គល្ទុក ប្រលេទអុីនធជាលហវេស សមតបភារ

2.5-inch hard-disk drive SATA AHCI, up to 6 Gbps Up to 2 TB
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មរ៉ង 11. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកទំហំល្ទុក(រានរនតា)

ប្រលេទអង្គល្ទុក ប្រលេទអុីនធជាលហវេស សមតបភារ

M.2 2230/2280 solid-state drive PCIe Gen3.0x4 NVMe, up to 32 Gbps Up to 512 GB

M.2 2280 Intel Optane Memory H10 with solid-state
storage

PCIe Gen3.0x2 NVMe, up to 16 Gbps Up to 256 GB

9.5 mm slimline DVD-RW drive SATA AHCI, up to 1.5 Gbps One slimline DVD

អង្គចងចា ំIntel Optane (នជលប្មប្ស)
រលចចាក ែិទ្យា Intel Optane លប្រប្ប្រាស់រលចចាក ែិទ្យាអង្គចងចា ំ3D XPoint លហប្យលែប្រតួនាទីន ឃំួ្ងសមា្ង ត់/អង្គរលងកាប្នលល្បងន និង/ឬ ឧរករណ៍ល្ទុកលដាយអាប្ស័យលលប្អង្គចងចាំ Intel Optane ដែលរានែំលេប្ងលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កុំរ្យូទ័រររស់អ្នករាំប្ទអង្គចងចា ំIntel Optane ែូចខាងកលម៖ម៖

• អង្គចងចាំ Intel Optane M10
• អង្គចងចាំ Intel Optane M15
• អង្គចងចាំ Intel Optane H10 នមួយឧរករណ៍ល្ទុកស្ប នភាររឹង

អង្គចងចាំ Intel Optane M10
អង្គចងចាំ Intel Optane M10 លែប្រតួនាទីនឧរករណ៍ល្ទុកឃំួ្ងសមា្ង ត់មិនដប្រប្រនល/អង្គជំរុញដតរាុលណាោ ះ លដាយអនុញ្ញា តឲ្យមានការរលនួងនលល្បងន អាន/សរលសរ សប្មារ់ឧរករណ៍ល្ទុកប្ដាយថាសរឹង។ ងមិនជំនួស ឬរដនបមអង្គចងចា ំ(RAM) ដែលរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់
អ្នកលទ។

មរ៉ង 12. លក្ខណៈរលចចាកលទសអង្គចងចា ំIntel Optane M10

ររិយ៉យ តនមួ

អនតារមុខ PCIe 3.0 ជំនាន់ទី 3.0x2 NVMe

ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ M.2

Form factor 2280

សមតបភារ 16 GB ឬ 32 GB

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ Intel Optane M10 ប្តូែរានរាបំ្ទលៅលលប្កុំរ្យូទ័រដែលរំលរញមមលក្ខខណ្ឌ ែូចខាងលប្កាម៖

• អង្គែំលណប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទ ី7 ឬខ្ពស់នងលនះ
• កំដណ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់នងលនះ (អារ់លែតប្រចាំឆ្្ន )ំ
• ប្ដាយលែីរលចចាកែិទ្យាអង្គល្ទុកទិន្នន័យលល្បងនលល ន Intel កំដណ 15.7 ឬខ្ពស់នងលនះ

អង្គចងចា ំIntel Optane M15
អង្គចងចា ំIntel Optane M15 លែប្រតួនាទីនឧរករណ៍ល្ទុកឃួ្ំងសមា្ង ត់មិនដប្រប្រនល/អង្គជំរុញដតរាុលណាោ ះ លដាយអនុញ្ញា តឲ្យមានការរលនួងនលល្បងន អាន/សរលសរ សប្មារ់ឧរករណ៍ល្ទុកប្ដាយថាសរឹង។ ងមិនជំនួស ឬរដនបមអង្គចងចា ំ(RAM) ដែលរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់
អ្នកលទ។

មរ៉ង 13. លក្ខណៈរលចចាកលទសអង្គចងចា ំIntel Optane M15

ររិយ៉យ តនមួ

អនតារមុខ PCIe ជំនាន់ទី 3.0x4 NVMe

ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ M.2

Form factor 2280

សមតបភារ 16 GB ឬ 32 GB
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ចំណា:ំ អង្គចងចាំ Intel Optane M15 ប្តូែរានរាបំ្ទលៅលលប្កុំរ្យូទ័រដែលរំលរញមមលក្ខខណ្ឌ ែូចខាងលប្កាម៖

• អង្គែំលណប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទ ី7 ឬខ្ពស់នងលនះ
• កំដណ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់នងលនះ (អារ់លែតប្រចាំឆ្្ន )ំ
• ប្ដាយលែីរលចចាកែិទ្យាអង្គល្ទុកទិន្នន័យលល្បងនលល ន Intel កំដណ 17 ឬខ្ពស់នងលនះ

អង្គចងចា ំIntel Optane H10 នមួយឧរករណ៍ល្ទុកស្ប នភាររឹង
អង្គចងចា ំIntel Optane H10 នមួយឧរករណ៍ល្ទុកស្ប នភាររឹង លែប្រតួនាទីន ឧរករណ៍ល្ទុកស្ប នភាររឹងឃំួ្ងសមា្ង ត់មិនដប្រប្រនល/អង្គជំរុញ (លដាយអនុញ្ញា តឲ្យមានការរលនួងនលល្បងន អាន/សរលសរ សប្មារ់ឧរករណ៍ល្ទុកប្ដាយថាសរឹង) ប្រមទាងំនែំលណាះប្ស្យឧរករណ៍ល្ទុក
ស្ប នភាររឹង។ ងមិនជំនួស ឬរដនបមអង្គចងចា ំ(RAM) ដែលរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នកលទ។

មរ៉ង 14. អង្គចងចា ំIntel Optane H10 នមួយលក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកឧរករណ៍ល្ទុកស្ប នភាររឹង

ររិយ៉យ តនមួ

អនតារមុខ PCIe ជំនាន់ទី 3.0x4 NVMe

• PCIe ជំនាន់ទី 3.0x2 មួយ សប្មារ់អង្គចងចាំ Optane
• PCIe ជំនាន់ទី 3.0x2 មួយ សប្មារ់អង្គល្ទុកទិន្នន័យស្ប នភាររឹង

ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ M.2

Form factor 2280

សមតបភារ (អង្គចងចាំ Optane) រហូតែល់ 16 GB

សមតបភារ (រន្ទុកស្ប នភាររឹង) រហូតែល់ 256 GB

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ Intel Optane H10 នមួយឧរករណ៍ល្ទុកស្ប នភាររឹង រជារានរាបំ្ទលលប្កុំរ្យូទ័រដែលរំលរញមមលក្ខខណ្ឌ ែូចខាងលប្កាម៖

• អង្គែំលណប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទ ី9 ឬខ្ពស់នងលនះ
• កំដណ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់នងលនះ (អារ់លែតប្រចាំឆ្្ន )ំ
• ប្ដាយលែីរលចចាកែិទ្យាអង្គល្ទុកទិន្នន័យលល្បងនលល ន Intel កំដណ 17.2 ឬខ្ពស់នងលនះ

កម្មែិធីអានកាតលមលឌស
មរ៉ង 15. លក្ខណៈរលចចាកលទសកម្មែិធីអានកាតលមលឌស

ររិយ៉យ តនមួ

ប្រលេទ One SD card slot

រាបំ្ទកាត • Secure Digital (SD)
• Secure Digital High Capacity (SDHC)
• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

កាដា រចុច
មរ៉ង 16. លក្ខណៈរលចចាកលទសលម្អិតកាតា រចុច

ររិយ៉យ តនមួ

ប្រលេទ Backlit keyboard

ទប្មង់ QWERTY

ចំនួនប្រារ់ចុច • United States and Canada: 101 keys
• United Kingdom: 102 keys
• Japan: 105 keys
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មរ៉ង 16. លក្ខណៈរលចចាកលទសលម្អិតកាតា រចុច(រានរនតា)

ររិយ៉យ តនមួ

ទំហំ X=19.05 mm key pitch

Y=18.05 mm key pitch

ប្រារ់ចុចលួូែកាត់ Some keys on your keyboard have two symbols on them. These
keys can be used to type alternate characters or to perform
secondary functions. To type the alternate character, press Shift
and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and
the desired key.

ចំណា:ំ You can define the primary behavior of the function
keys (F1–F12) changing Function Key Behavior in BIOS
setup program.

Keyboard shortcuts

កាលមរ៉ា
មរ៉ង 17. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកកាលមរ៉ា

ររិយ៉យ តនមួ

ចំនួនកាលមរ៉ា One

ប្រលេទ RGB HD camera

ទីមងំ Front camera

ប្រលេទអង្គញាណ CMOS sensor technology

រុណភាររង្ហា ញ៖

រូរភារហ្នឹង 0.92 megapixel

ែីលែអូ 1280 x 720 (HD) at 30 fps

មុំលមប្លមមអងកាត់ប្ទូង 78.6 degrees

រន្ទះរាះ
មរ៉ង 18. លក្ខណៈរលចចាកលទសរន្ទះរាះ

ររិយ៉យ តនមួ

រុណភាររង្ហា ញ៖

លលដាក 3215

រញ្ឈរ 2429

ែិមាប្ត៖

លលដាក 105 mm (4.13 in.)

រញ្ឈរ 80 mm (3.15 in.)
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កាយែិការរន្ទះរាះ
សប្មារ់រ័ត៌មានរដនបមអំរីកាយែិការរន្ទះរាះសប្មារ ់Windows 10 សូមលមប្លអតបរទមូលដា្ឋ នចំលណះែឹងររស់ Microsoft 4027871 មមរយៈ support.microsoft.com ។

អាដារ់ទ័រថាមរល
មរ៉ង 19. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកអាដារ់ទ័រថាមរល

ររិយ៉យ តនមួ

ប្រលេទ E4 45W E4 65W

អង្គត់លចាិត (ឧរករណ៍ភា្ជ រ់) 4.5 mm x 2.9 mm 4.5 mm x 2.9 mm

កមួាងំែូលត៍លេួប្ងចូល 100 VAC–240 VAC 100 VAC–240 VAC

លស្ហវេកង់(ចារ់សញ្ញា )ចូល 50 Hz–60 Hz 50 Hz–60 Hz

ចរនតាលេួប្ងចូល (អតិររមា) 1.30 A 1.60 A

រលញចាញចរនតា (រនតា) 2.31 A 3.34 A

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍លេួប្ងចូល 19.50 VDC 19.50 VDC

កប្មិតសីតុណហា ភារ:

កំរុងែំលណប្រការ 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

ការរក្សាទុក -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

ថ្ម
ចំណា:ំ Dell សូមដណនាឲំ្យអ្នកស្កថ្មនលទសងទាត់លែប្ម្បីឲ្យការលប្រប្ប្រាស់ថ្មល្អប្រលសប្ររំលុត។ ប្រសិនលរប្ថ្មដែលស្កររស់អ្នកប្តូែរានអស់ទាងំប្សុង សូមភា្ជ រ់អាដារ់ទ័រថាមរល លរប្កកុំរ្យូទ័ររស់អ្នក លហប្យរនា្ទ រ់មកចារ់លលតាប្មកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកលេប្ងែិញលែប្ម្បីកាត់រនបយការលប្រប្ប្រាស់ថាមរល។

មរ៉ង 20. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកថ្ម

ររិយ៉យ តនមួ

ប្រលេទ 3-cell "smart" lithium-ion/polymer (42 WHr)

កមួាងំនែាូល៍ 11.40 VDC

ទម្ងន់ (អតិររមា) 0.20 kg (0.44 lb)

ែិមាប្ត៖

កម្ពស់ 90.73 mm (3.57 in.)

ទទឹង 175.47 mm (6.91 in.)

ជលប្ៅ 5.90 mm (0.23 in.)

កប្មិតសីតុណហា ភារ៖

កំរុងែំលណប្រការ 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

ការរក្សាទុក -40°C to 65°C (-40°F to 149°F)

រយៈលរលប្រតិរតតាិការ ដប្រប្រនលអាប្ស័យលលប្លក្ខខណ្ឌ ប្រតិរតតាិការ និងអាចកាត់រនបយរានលប្ចប្នចំលពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរលខួាងំនក់ោក់។
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មរ៉ង 20. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកថ្ម(រានរនតា)

ររិយ៉យ តនមួ

រយៈលរលស្ក (ប្រហាក់ប្រដហល) 4 hours (when the computer is off)
ចំណា:ំ Control the charging time, duration, start and end
time, and so on using the Dell Power Manager
application. For more information on the Dell Power
Manager see, Me and My Dell on www.dell.com/.

អាយុកាល (ប្រដហល) ែែដាផ្ដា ច់/រញចាូលថ្ម 300

ថ្មប្រារ់សំដរាត CR2032

រយៈលរលប្រតិរតតាិការ ដប្រប្រនលអាប្ស័យលលប្លក្ខខណ្ឌ ប្រតិរតតាិការ និងអាចកាត់រនបយរានលប្ចប្នចំលពាះលក្ខខណ្ឌ ថាមរលខួាងំនក់ោក់។

លអប្កង់
មរ៉ង 21. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកលអប្កង់

ររិយ៉យ តនមួ

ប្រលេទ High Definition Plus (HD+) High Definition Plus (HD+) Full High Definition (FHD)

រលចចាកែិទ្យាផ្ដណល Twisted Nematic (TN) Twisted Nematic (TN) Wide Viewing Angle (WVA)

កប្មិតរនួជា (ទូលៅ) 220 nits 198 nits 300 nits

ខា្ន ត (តំរន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 214.92 mm (8.46 in.) 214.92 mm (8.46 in.) 214.81 mm (8.46 in.)

ទទឹង 382.08 mm (15.04 in.) 382.08 mm (15.04 in.) 381.89 mm (15.04 in.)

អងកាត់ប្ទូង 438.38 mm (17.26 in.) 438.38 mm (17.26 in.) 438.16 mm (17.25 in.)

រុណភាររង្ហា ញលែប្ម 1600 x 900 1600 x 900 1920 x 1080

លមហា្គ េិចដសល 1.44 1.44 2.07

រណ៌ gamut 60% (NTSC) 60% (NTSC) 72% (NTSC)

េិចដសល ក្នុង មួយអុីញ (PPI) 106 106 127

សមាមាប្តភារខុសរា្ន  (អរ្ប) 400:1 400:1 500:1

រយៈលរលល្ួប្យតរ (អតិ) 16 ms 16 ms 35 ms

អប្មរីលស្ហវេស 60 Hz 60 Hz 60 Hz

ការលមប្លរីមុំលលតាក • Left: 40 degrees
• Right: 40 degrees

• Left: 40 degrees
• Right: 40 degrees

80 degrees

ការលមប្លរីមុំរញ្ឈរ • Top: 10 degrees
• Bottom: 30 degrees

• Top: 10 degrees
• Bottom: 30 degrees

80 degrees

កប្មិតេីកដសល 0.24 mm 0.24 mm 0.20 mm

ការលប្រប្ប្រាស់ថាមរល (អតិររមា) 4.40 W 4.4 W 8 W

ការប្រឆំ្ងចំណាងំរនួជា vs រូររ៉ងេួជារលោង Anti-glare Glossy Anti-glare
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មរ៉ង 21. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នកលអប្កង់(រានរនតា)

ររិយ៉យ តនមួ

ជលប្មប្សការរាះ No Yes No

កម្មែិធីអានស្្ន មប្មាមនែ (នជលប្មប្ស)
មរ៉ង 22. លក្ខណៈរលចចាកលទសននឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ

ររិយ៉យ តនមួ

រលចចាកែិទ្យាអង្គញាណ Capacitive

កប្មិតរុណភារអង្គញាណ 500 dpi

តំរន់អង្គញាណ 5.49mm x 4.47 mm

ទំហំេីកដសលអង្គញាណ 108 x 88

ែីលែអូ
មរ៉ង 23. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នក ែីលែអូ

ប្កាហវេិចដាច់

ឧរករណ៍រញ្្ជ ការរាបំ្ទលអប្កង់ខាងលប្ប ទំហំអង្គចងចាំ ប្រលេទអង្គចងចាំ

NVIDIA GeForce MX230 One HDMI port 2 GB GDDR5

មរ៉ង 24. លក្ខណៈរលចចាកលទសដល្នក ែីលែអូ

ប្កាហវេិកនរ់

ឧរករណ៍រញ្្ជ ការរាបំ្ទលអប្កង់ខាងលប្ប ទំហំអង្គចងចាំ អង្គែំលណប្រការ

Intel UHD Graphics One HDMI port Shared system memory 10th Generation Intel
Core i3/i5

Intel Iris Plus Graphics One HDMI port Shared system memory 10th Generation Intel
Core i7

ររិយ៉កាសកុំរ្យូទ័រ
កប្មិតកខវេក់លៅលលប្អាកាស៖ G1 ែូចដែលរានកំណត់លដាយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 25. ររិយ៉កាសកុំរ្យូទ័រ

ររិយ៉យ កំរុងែំលណប្រការ ការរក្សាទុក

កប្មិតសីតុណហា ភារ 0°C to 40°C (32°F to 104°F) -40°C to 65°C (-40°F to 149°F)

រដប្មរប្មនលសំលណប្ម (អតិររមា) 10% to 90% (non-condensing) 0% to 95% (non-condensing)

រំញ័រ (អតិររមា) * 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្មិតធួាក់ (អតិររមា) 110 G† 160 G†

នីែាូ (អតិររមា) 0 m to 3048 m (0 ft to 10000 ft) 0 m to 10668 m (0 ft to 35000 ft)
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* រានងស់ដែងលដាយលប្រប្ស្បុិចរំញ័រនចែន្យដែលចមួងររិស្ប នលប្រប្ប្រាស់។

† រានងស់ដែងលដាយលប្រប្ចលនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms លៅលរលប្ដាយថាសរឹងកំរុងលប្រប្។
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ប្រារ់ចុចលួូែកាត់
ចំណា:ំ តួអកសេរលៅលលប្កាដា រចុចអាចខុសរា្ន អាប្ស័យលលប្ការកំណត់ភាស្ររស់កាតា រចុច។ ប្រារ់ចុចដែលប្តូែរានលប្រប្សប្មារ់លួូែកាត់លៅដតមានែូចរា្ន លៅប្ររ់ការកំណត់ភាស្ទាងំអស់។

ប្រារ់ចុចមួយចំនួនលៅលលប្កាតា រចុចររស់អ្នកមានសញ្ញា ចំនួនរីរលៅរីលលប្ង។ ប្រារ់ចុចទាងំលនះអាចប្តូែរានលប្រប្លែប្ម្បីងយរញចាូលតួអកសេរជំនួស ឬលែប្ម្បីរំលរញមុខង្រទីរីរ។ និមិតតាសញ្ញា ដែលរង្ហា ញលៅខាងលប្កាមប្រារ់ចុច រង្ហា ញរីតួអកសេរដែលប្តូែរានងយលចញ លៅលរលដែលប្រារ់ចុចប្តូែរានចុច។ លរប្អ្នកចុច
Shift និងប្រារ់ចុច លនាះនិមិតតាសញ្ញា រង្ហា ញលៅដល្នកខាងលលប្ននប្រារ់ចុចប្តូែរានងយលចញ។ ឧទាហរណ៍ លរប្អ្នកចុច 2, 2 លចញមក; លរប្អ្នកចុច Shift + 2, @ លចញមក។

ប្រារ់ចុច F1-F12 លៅជួរខាងលលប្ននកាតា រចុចរជានប្រារ់ចុចមុខង្រសប្មារ់ការប្ររ់ប្រងរហុលមលឌស។ ចុចប្រារ់ចុចមុខង្រ លែប្ម្បីែំលណប្ការកិចចាការ។ ឧទាហរណ៍ ការចុច F1 រិទសំលេង (សូមលមប្លមរ៉ងខាងលប្កាម)។

រាុដនតា លរប្ប្រារ់ចុច មុខង្រ F1-F12 ប្តូែរានលប្រប្សប្មារ់សូហវេដែរនក់ោក់ណាមួយ លនាះមុខង្រហុលមលឌស អាចរិទរានលដាយចុច Fn + Esc។ រនា្ទ រ់មក ការប្ររ់ប្រងរហុលមលឌស អាចអនុែតតារានលដាយចុច Fn និងប្រារ់ចុចមុខង្រលនាះ។ ឧទាហរណ័ រិទសំលេងលដាយចុច Fn +
F1។

ចំណា:ំ អ្នកអាចកំណត់លក្ខណៈរឋមននប្រារ់ចុច function (F1–F12) លដាយផួ្ស់រតាូរ លក្ខណៈប្រារ់ចុច function លៅក្នុងកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ។

មរ៉ង 26. រញ្ជីលួូែកាត់កាតា រចុច

ប្រារ់ចុច Function កំណត់ប្រារ់ចុចលេប្ងែិញ (សប្មារ់ការប្ររ់ប្រងរហុលមលឌស) លក្ខណ

រិទអូឌីយាូ

រនបយកប្មិតសំលេង

រលងកាប្នកប្មិតសំលេង

ចាក់រទ/ជំរូក រីមុន

ចាក់/ផ្្អ ក

ចាក់រទ/ជំរូក រនា្ទ រ់

រតាូរលៅលអប្កង់ខាងលប្ប

ដសវេងរក

ចុចរនួជាលប្កាយកាតា រចុច (នជលប្មប្ស)។
ចំណា:ំ កាតា រចុចរា្ម នរនួជាលប្កាយ មានប្រារ់ចុច ប្រារ់ចុចមុខង្រ F10 លដាយរា្ម ន
រូរតំណាងរនួជាខាងលប្កាយ និងមិនអាចលប្រប្ការរិទលរប្ករនួជាលប្កាយកាតា រចុចរានលទ។

រនបយកប្មិតរនួជា

រលងកាប្នកប្មិតរនួជា

ប្រារ់ចុច Fn ក៏ប្តូែរានលប្រប្នមួយប្រារ់ចុចលែប្ម្បីរញ្្ជ មុខង្រទីរីរលលសេងលទសត។

មរ៉ង 27. រញ្ជីលួូែកាត់កាតា រចុច

ប្រារ់ចុច Function លក្ខណ

ផ្្អ ក/សប្មាក (Pause/Break)

លែក

4
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មរ៉ង 27. រញ្ជីលួូែកាត់កាតា រចុច(រានរនតា)

ប្រារ់ចុច Function លក្ខណ

ចុចចាក់លស្រអូស

រិទលរប្ករងងរនួជាស្ប នភារថាមរល និងថ្ម.../រនួជាសកម្មភារប្ដាយថាសរឹង

សំលណប្រប្ររ័ន្ធ

លរប្កមុជានុយកម្ម ែិធី

ចុចចាក់លស្ប្រារ់ចុច Fn ។

ទំរ័រលេប្ងលលប្

ទំរ័រលេប្ងចុះលប្កាម

ទំរ័រលែប្ម

ទំរ័ររញចារ់
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ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអាចទទូលរានរ័ត៌មាន និងជំនួយអំរីលលិតលល និងលសងកម្មររស់ ប្កុមហ៊ុន Dell លដាយការលប្រប្ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាំងលនះ៖

មរ៉ង 28. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន ទីមងំធនធាន

រ័ត៌មានអំរីលលិតលល និងលសងកម្មររស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell (Dell ររស់ខ្ញុំ)

រនួឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ លៅក្នុង Windows search ងយរញចាូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយលលប្រណាតា ញសប្មារ់ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

រ័ត៌មានអំរីការលដាះប្ស្យរញ្ហា  លសសែលណដណនាំអ្នកលប្រប្ប្រាស ់ការដណនាអំំរីការែំលេប្ង ការរញ្្ជ ក់អំរីលលិតលល រួក់ជំនួយដល្នករលចចាកលទស ប្ដាយ
ែឺ ការអារ់លែតសូហវេដែរនលែប្ម។

www.dell.com/support

អតបរទមូលដា្ឋ នចំលណះែឹងររស់ Dell សប្មារ់រញ្ហា លលសេងៗរីកុំរ្យូទ័រ។ 1. ចូលលមប្លលរហទំរ័រ www.dell.com/support។
2. ងយរញចាូលអវេីដែលចង់រកឬពាក្យរនួឹះលៅក្នុងប្រអរ់ ដសវេងរក ។
3. ចុច ដសវេងរក លែប្ម្បីរង្ហា ញអតបរទដែលទាក់ទង។

ដសវេងយល់ និងែឹងរ័ត៌មានែូចខាងលប្កាមអំរីលលិតលលររស់អ្នក៖

• លក្ខណៈរលចចាកលទសននលលិតលល
• ប្ររ័ន្ធែំលណប្រការ
• ការតលមួប្ង និងលប្រប្ប្រាស់លលិតលលររស់អ្នក
• ការរប្មុងទុកទិន្នន័យ
• ការលដាះប្ស្យរញ្ហា  និងការែិភារ
• ការស្តា ររីលរ៉ងចប្ក និងប្ររ័ន្ធ
• រ័ត៌មាន BIOS

សូមចូលលមប្ល Me and My Dell មមរយៈលរហទំរ័រ www.dell.com/support/manuals។

លែប្ម្បីដសវេងរក Me and My Dell ដែលទាក់ទងនឹងលលិតលលររស់អ្នក សូមកំណត់អតតាសញ្ញា ណលលិតលលររស់អ្នកមមរយៈែិធីមួយ
ក្នុងចំលណាមែិធីខាងលប្កាម៖

• លប្ជប្សលរីស កំណត់លលិតលល។
• រកទីមងំលលិតលលររស់អ្នកមមរយៈមុជានុយដែលធួាក់ចុះលប្កាម លមប្លលលិតលល។
• ងយរញចាូល លលខសួ្កលសងកម្ម ឬ លលខសមា្គ ល់លលិតលល លៅក្នុងប្រអរ់ដសវេងរក។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មារ់ការលក ់ការរាបំ្ទដល្នករលចចាកលទស ឬរញ្ហា លសងកម្មររស់អតិថិជន សូមចូលលមប្ល www.dell.com/contactdell។

ចំណា:ំ ភារដែលអាចរករានមានការដប្រប្រនលមមប្រលទស និងលលិតលល លហប្យលសងកម្មខួះរុំមានលៅក្នុងប្រលទសររស់អ្នកលទ ។

ចំណា:ំ ប្រសិនលរប្អ្នករុំមានលសងអុីនធជាលណតលទ អ្នកអាចដសវេងរក សូមដសវេងរករ័ត៌មានទំនាក់ទំនងលលប្ ែិកកាយរប្តនែទំនិញ រ័ណោ លែចខចារ ់ែិកកាយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមេុកលលិតលល Dell ។
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https://www.dell.com
https://www.dell.com/support/windows
https://www.dell.com/support/linux
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/manuals
https://www.dell.com/contactdell
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