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ែំរេងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ភ្ជាប់រៅអាដាប់េ័រថាមពល រហយចុចប៊ូតុងថាមពល

ចំណាំ: រែម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ត្រូវដាក់ថ្មក្នុងមាូតសន្សំថាមពល។

2. បញ្ចប់ការែំរេងប្រព័ន្ធ Windows ។

ធ្រ វីតាមការដណនាំដែលបង្ហាញរៅរលរអក្រង់រែម្បីបញ្ចប់ការែំរេង ។ រៅរពលកំពុងែំរេង Dell ដណនាំថា អ្នក៖

● ភ្ជាប់រៅបណ្តាញរែម្បីអាប់រែត Windows ។

ចំណាំ: របអ្នកកំពុងភ្ជាប់រៅបណ្ដាញឥតខ្ដសដែលមានសុវត្ថិភាព សូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្ររីបណ្ដាញឥតខ្ដសរៅរពលស្រនសុំ។

● ប្រសិនរបបានភ្ជាប់រៅអុីនធឺរណត សូមចុះឈ្រមាះ ឬបង្រកតគណនី Microsoft ។ ប្រសិនរបមិនបានភ្ជាប់អុីនធឺរណត សូមបង្រកតគណនីក្រៅបណ្ដាញ។
● រៅរលរអក្រង់ ជំនួយ និងការការពារ សូមបញ្ចូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អ្នក។

3. ស្ដវងរក និងប្រ រីកម្ម វិធី Dell ពីមុឺនុយចាប់ផ្រែមរបស់ Windows

តារាង 1. ស្ដវងរកកម្ម វិធី Dell 

កម្ម វិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

ការចុះបញ្ជីផលិតផល Dell

ចុះឈ្រមាះកុំព្យូេ័របស់អ្នកជាមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការគាំេ្រពីក្រុមហ៊ុន Dell

េេួលបានជំនួយ និងការគាំេ្រសម្រាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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តារាង 1. ស្ដវងរកកម្ម វិធី Dell (បានបន្ត)

កម្ម វិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យរមលសុខភាពហាែដវរ និងសូហ្វដវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នករដាយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណាំ: បន្ត ឬអាប់ក្ររតការធានារបស់អ្នករដាយចុចរលកាលបរិច្រឆេផុតកំណត់ការធានារៅក្នុង
SupportAssist ។

ការអាប់ដែត Dell

អាប់រែតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកជាមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងែ្រាយរវីឧបករណ៍សំខាន់ៗរៅរពលដែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្ម វិធីសូហ្វដវរែូចជាសូហ្វដវរដែលត្រូវបានជាវ បាុន្ដតមិនបានែំរេងជាមុនរៅរលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ែំរេងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក 5



េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្រធានបេ :

• េិែ្ឋភាពរអក្រង់
• េិែ្ឋភាពខាងឆ្រវង
• េិែ្ឋភាពខាងស្តាំ
• េិែ្ឋភាពកន្ដលងដាក់បាតនែ
• េិែ្ឋភាពបាតក្ររាម

េិែ្ឋភាពរអក្រង់
រអក្រង់ Latitude 3410

1. ការមរាា
2. ពន្លឺស្ថានភាពការមារាា
3. មីក្រូហ្វូន
4. ផ្ទាំង LCD
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េិែ្ឋភាពខាងឆ្រវង

1. រន្ធ DC ចូល 2. ពន្លឺសកម្មភាព LED

3. រន្ធ HDMI 1.4 4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1 រដាយមាន PowerShare

5. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ C ជាមួយ DisplayPort 1.2 Alt Mode/ការបញ្ជូន
ថាមពល

េិែ្ឋភាពខាងស្តាំ

1. រន្ធឧបករណ៍អានកាត MicroSD 3.0
2. រន្ធចាក់សម្រលងសកល
3. រន្ធ USB 2.0 ប្ររភេ A
4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ A
5. រន្ធបណ្ដាញ
6. រន្ធចាក់រសារាងចតុរកាណ
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េិែ្ឋភាពកន្ដលងដាក់បាតនែ

1. ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្ម វិធីអានស្នាមម្រាមនែដែលជាជម្ររីសអាចមានឬអត់
2. ក្ដារចុច
3. បន្េះបាះ

ចំណាំ: មិនមានភ្រលង LED រៅរលប៊ូតុងថាមពល។ ភ្រលង LED ស្ថានភាពថ្ម និងថាមពលមានេីតាំងរៅជាប់នឹងរន្ធសាក។
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េិែ្ឋភាពបាតក្ររាម

1. បំពង់ខ្យល់
2. េីតាំងស្លាករសវាកម្ម
3. ឧបាល័រ
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លក្ខណៈផ្ដនកបច្រចករេស
ចំណាំ: ការផ្តល់រអាយទាំងរនះអាចប្ដរប្រួលតាមតំបន់ ។ យថាប្ររភេខាងក្ររាម គឺជាយថាប្ររភេដែលតម្រូវរដាយច្បាប់បាុណ្រណាះ ក្នុងការែឹកភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័តមានបន្ដថមអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូម
ចូលរៅកាន់ផ្ដនក ជំនួយនិងការគាំេ្រ (Help and Support) រៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows និងជ្រ រីសររីសរមលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។

ប្រធានបេ :

• អង្គែំរណរការ
• សំណុំឈីប
• ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
• អង្គចងចាំ
• ការរក្សាេុក
• ក្រាហ្ វិក Intel UHD
• រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
• អូឌីយាូ
• វីរែអូ
• ការមរាា
• េំនាក់េំនង
• កម្ម វិធីអានកាតរមរឌ
• ក្ដារចុច
• អាដាប់េ័រថាមពល
• ថ្ម
• វិមាត្រ និងេម្ងន់
• រអក្រង់
• កម្ម វិធីអានស្នាមម្រាមនែ
• សន្តិសុខ
• សូហ្វដវរសន្តិសុខ
• ប រិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ

អង្គែំរណរការ
តារាង 2. អង្គែំរណរការ 

ប រិយ៉យ តម្នល

អង្គែំរណរការ អង្គែំរណរការ Intel
Celeron 5205U

អង្គែំរណរការ Intel Core
i3, i3-10110U ជំនាន់េី
10

អង្គែំរណរការ Intel Core
i5, i5-10210U ជំនាន់េី
10

អង្គែំរណរការ Intel Core
i5, i5-10310U ជំនាន់េី
10

អង្គែំរណរការ Intel Core i7,
i7-10510U ជំនាន់េី 10

វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់

ចំនួនស្នូល 2 2 4 4 4

ចំនួនស្រ្រតត 2 4 8 8 8

ល្រប ន រហូតែល់ 1.9 GHz រហូតែល់ 4.1 GHz រហូតែល់ 4.2 GHz រហូតែល់ 4.4 GHz រហូតែល់ 4.9 GHz

ឃ្លំាងសម្ងាត់ 2 MB 4 MB 6 MB 6 MB 8 MB

ក្រាហ្ វិកជាប់ ក្រាហ្ វិក Intel UHD ក្រាហ្ វិក Intel UHD ក្រាហ្ វិក Intel UHD ក្រាហ្ វិក Intel UHD ក្រាហ្ វិក Intel UHD

3
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សំណុំឈីប
តារាង 3. សំណុំឈីប 

ប រិយ៉យ តម្នល

អង្គែំរណរការ Intel Core i3 / i5 / i7 ជំនាន់េី 10 Intel Celeron 5000 Series

សំណុំឈីប Intel Intel

េេឹងខ្ដសភ្ជាប់ DRAM 64-bit 64-bit

ខ្ដសប៊ឺស PCIe រហូតែល់ ជំនាន់េី 3 រហូតែល់ជំនាន់េី 2

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
Latitude 3410 របស់អ្នកគាំេ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការែូចតរៅរនះ៖

● Windows 11 Home, 64-bit

● Windows 11 Home National Academic, 64-bit

● Windows 11 Pro, 64-bit

● Windows 11 Pro National Academic, 64-bit

● Windows 10 Pro, 64-bit

● Ubuntu 18.04 LTS 64-bit

● NeoKylin 7.0

អង្គចងចាំ
តារាង 4. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអង្គចងចាំ 

ប រិយ៉យ តម្នល

រន្ធ រន្ធ SODIMM ចំនួនពីរ

ប្ររភេ DDR4

ល្រប ន ● 2400 MHz (Intel Celeron)

● 2667 MHz (Intel Core i3 / i5 / i7)

កម្ រិតអង្គចងចាំអតិបរមា 32 GB

កម្ រិតចងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានគាំេ្រ ● 4 GB DDR4 រៅ 2400 MHz/2667 MHz (1x4 GB)

● 8 GB DDR4 រៅ 2400 MHz/2667 MHz (2 x 4 GB)

● 8 GB DDR4 រៅ 2400 MHz/2667 MHz (1 x 8 GB)

● 16 GB DDR4 រៅ 2400 MHz/2667 MHz (1 x 16 GB)

● 16 GB DDR4 រៅ 2400 MHz/2667 MHz (2 x 8 GB)

● 32 GB DDR4, 2400 MHz/2667 MHz (2 x 16 GB)
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ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកគាំេ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយែូចខាងក្ររាម៖
● 2.5 អុីញ 5400/7200 RPM, ែ្រាយថាសរឹង SATA

● M.2 2230/2280 សម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង
ែ្រាយបឋមរបស់កុំព្យូេ័រអ្នកខុសៗគ្នាជាមួយការកំណត់ននឧបករណ៍ផ្េុក។ សម្រាប់កុំព្យូេ័រ៖
● 2.5 អុីញ 5400/7200 RPM, ែ្រាយថាសរឹង SATA

● M.2 2230/2280 សម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង

ចំណាំ: ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធជាមួយថ្ម 53 Whr នឹងគំាេ្រដតែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 សម្រាប់អង្គផ្េុកដតបាុណ្រណាះ។

តារាង 5. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកេំហំផ្េុក 

Form factor ប្ររភេអន្តរមុខ សមត្ថភាព

2.5 អុីញ 5400 rpm, ែ្រាយថាសរឹង SATA 1 TB

2.5 អុីញ 7200 rpm, ែ្រាយថាសរឹង SATA 500 GB

ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2230/2280 PCIe NVMe 3x4 រហូតែល់ 512 GB

អង្គចងចាំ M.2 2280 Intel Optane (អង្គែំរណរការជំនាន់េី 10) PCIe NVMe 3x4 512 GB

ចំណាំ: អង្គែំរណរការ Intel Celeron 5000 Series នឹងគាំេ្រល្រប ន PCIe ជំនាន់េី 2 ដតបាុណ្រណាះ។

ក្រាហ្ វិក Intel UHD

តារាង 6. លក្ខណៈបច្រចករេសនន Intel UHD ក្រាហ្ វិក 

ក្រាហ្ វិក Intel UHD

ប្ររភេប៊ឺស បានរួមបញ្ចូល

ប្ររភេអង្គចងចាំ UMA

កម្ រិតក្រាហ្ វិក i3/i5/i7៖ GT2 (UHD)

ថាមពលប្ររីប្រាស់អតិបរមាដែលបានបាា ន់ស្មាន (TDP) 15 W (រួមបញ្ចូលរៅក្នុងថាមពល CPU)

Overlay Planes (រូបភាពជាមួយនឹងអក្សរ) មាន

គាំេ្រក្រាហ្ វិកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ / API វីរែអូ DirectX 12, OpenGL (4.5 ពី Intel CML POR)

អត្រា រីហ្វ្ររសបញ្ឈរអតិបរមា ● HDMI 1.4៖ 4096 x 2160 @ 60 Hz, 24bpp តាមរយៈ USB ប្ររភេ C ដែល
ជាជម្ររីសរៅឧបករណ៍រដាត HDMI dongle

● Max Digital៖ (DP 1.2 តាមរយៈរន្ធ ប្ររភេ C) 4096 x 2304 @ 60 Hz,
24bpp

ចំនួនរអក្រង់ដែលបានគាំេ្រ រហូតែល់ រអក្រង់បីបានគាំេ្រតាមរយៈ DisplayPort Multi-Streaming Technology
(MST)

គាំេ្រពហុរអក្រង់ តាមរយៈ ប្ររភេ C៖ HDMI 1.4 (តាមរយៈខ្ដស USB-C ដែលជាជម្ររីសរៅខ្ដស HDMI)។

DisplayPort 1.2 (តាមរយៈខ្ដស USB-C ដែលជាជម្ររីស ឬ USB-C រៅខ្ដស DP)។

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ ● រន្ធ USB ប្ររភេ C
● រន្ធ HDMI 1.4
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រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
តារាង 7. រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ខាងក្រៅ៖

បណ្តាញ Flip-Down RJ-45 10/100/1000 Mbps ចំនួនមួយ

USB ● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ C ចំនួនមួយ ជាមួយ DisplayPort Alt Mode/
Power Delivery

● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ A ចំនួនមួយ ជាមួយ PowerShare

● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ A ចំនួនមួយ
● រន្ធ USB 2.0 ប្ររភេ A ចំនួនមួយ

អូឌីយាូ រន្ធអូឌីយាូសកលចំនួនមួយ

វីរែអូ រន្ធ HDMI 1.4 មួយ

រន្ធអាដាប់េ័រថាមពល ប្ររភេបាដរាល 4.5 មម

សន្តិសុខ រន្ធចាក់រសារាងចតុរកាណចំនួនមួយ

រន្ធកាត រន្ធកាត microSD 3.0 ចំនួនមួយ

តារាង 8. រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ខាងក្នុង៖

គ្រាប់ចុច M M.2 ចំនួនមួយ (2280 ឬ 2230) សម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង

គ្រាប់ចុច E M.2 2230 ចំនួនមួយ សម្រាប់ WLAN

● រន្ធ M.2 2230 ចំនួនមួយសម្រាប់ Wi-Fi

● រន្ធ M.2 ចំនួនមួយសម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង 2230/2280

ចំណាំ: រែម្បីស្ដវងយល់បន្ដថមអំពីលក្ខណៈពិរសសននប្ររភេកាតប្ររភេ M.2 សូមរមលអត្ថបេមូលែ្ឋានចំរណះែឹង
SLN301626 ។

សុីមកាត មិនគាំេ្រ

អូឌីយាូ
តារាង 9. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអូឌីយាូ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ឧបករណ៍បញ្ជា Realtek ALC3204

ការបម្ដលងស្រែររាអូ បានគាំេ្រ

អុីនធឺហ្រវសខាងក្នុង អូឌីយាូគុណភាពខ្ពស់

អុីនធឺហ្រវសខាងក្រៅ រន្ធចាក់សម្រលងសកល

ឧបាល័រ ពីរ

លេ្ធផលមធ្យមននឧបាល័រ 2 វាា ត់

លេ្ធផលកំពូលននឧបាល័រ 2.5 វាា ត់
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វីរែអូ
តារាង 10. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកក្រាហ្ វិកដាច់ 

ក្រាហ្ វិចដាច់

ឧបករណ៍បញ្ជា ការគាំេ្ររអក្រង់ខាងក្រៅ េំហំអង្គចងចាំ ប្ររភេអង្គចងចាំ

NVIDIA GeForce MX230 មិនគាំេ្រ 2 GB GDDR5

តារាង 11. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកក្រាហ្ វិកជាប់ 

ក្រាហ្ វិកជាប់

ឧបករណ៍បញ្ជា ការគាំេ្ររអក្រង់ខាងក្រៅ េំហំអង្គចងចាំ អង្គែំរណរការ

ក្រាហ្ វិក Intel UHD ● HDMI 1.4 មួយ
● USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ C ចំនួនមួយ ជាមួយ DisplatPort

1.2 alt mode

អង្គចងចាំប្រព័ន្ធដែលបានដចករំដលក ● អង្គែំរណរការ Intel
Celeron
Processor 5000
series

● អង្គែំរណរការ Intel
Core i3 / i5 / i7
ជំនាន់េី 10

ការមរាា
តារាង 12. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកការមរាា  

វិបរខមស្តង់ដារ

ប រិយ៉យ តម្នល

ចំនួនការមរាា មួយ

ប្ររភេ ការមរាា  HD RGB

េីតាំង ការមរាា មុខ

ប្ររភេអង្គញាណ បច្រចក វិេ្យ៉សិនស័រ CMOS

គុណភាពបង្ហាញ៖

រូបភាពហ្នឹង 0.92 រមហ្កាភិចដសល

វីរែអូ 1280 x 720 (HD) រៅ 30 fps

មុំ រមលតាមអង្កត់េ្រូង 87 ែឺក្ររ

តារាង 13. លក្ខណៈបច្រចករេសវិបរខម IR 

វិបរខម IR

ប រិយ៉យ

ចំនួនការមរាា មួយ

ប្ររភេ ការមរាា  HD RGB-IR

េីតាំង ការមរាា មុខ

ប្ររភេអង្គញាណ បច្រចក វិេ្យ៉អង្គញាណ CMOS

គុណភាពបង្ហាញ

ការមរាា
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តារាង 13. លក្ខណៈបច្រចករេសវិបរខម IR (បានបន្ត)

វិបរខម IR

ប រិយ៉យ

រូបភាពនឹង (រមហ្គាភិកដសល) 0.92

វីរែអូ 1280 x 720 (HD) រៅ 30 fps

ការមរាា អុីនហ្វ្រាររាែ

រូបភាពហ្នឹង 0.23 រមហ្គាភិចដសល

វីរែអូ 640 x 360 រៅ 30 fps

មុំ រមលតាមអង្កត់េ្រូង

ការមរាា 87 ែឺក្ររ

ការមរាា អុីនហ្វ្រាររាែ 87 ែឺក្ររ

េំនាក់េំនង

អុីសឺណិត
តារាង 14. លក្ខណៈបច្រចករេសអុីសឺណិត 

ប រិយ៉យ តម្នល

រលខមាូដែល Realtek RTL8111H ភ្ជាប់ជាមួយ

អត្រាបញ្ជូន ឧ. 10/100/1000 Mbps

មាូឌុលឥតខ្ដស
តារាង 15. លក្ខណៈបច្រចករេសមាូឌុលឥតខ្ដស 

ប រិយ៉យ តម្នល

រលខមាូដែល Intel Wi-Fi 6 AX201 Qualcomm QCA61x4A

អត្រាបញ្ជូន រហូតែល់ 2400 Mbps រហូតែល់ 867 Mbps

បង់ប្ររកង់ដែលបានគាំេ្រ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

ស្តង់ដារឥតខ្ដស ● WiFi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

● WiFi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

ការអុិនគ្ រីប ● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP

● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP

ប៊្លូធូស ប៊្លូធូស 5.1 ប៊្លូធូស 5.0
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កម្ម វិធីអានកាតរមរឌ
តារាង 16. លក្ខណៈបច្រចករេសកម្ម វិធីអានកាតរមរឌ  

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ កាត Micro SD 3.0 ចំនួនមួយ

គាំេ្រកាត ● កាតឌីជីថលសុវត្ថិភាពតូច (mSD)

● Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)

● Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

ក្ដារចុច
តារាងខាងក្ររាមបង្ហាញពីលក្ខណៈបច្រចករេសក្តារចុចនន Latitude 3410 របស់អ្នក។

តារាង 17. លក្ខណៈបច្រចករេសលម្អិតក្តារចុច 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេក្តារចុច ● ក្តារចុចស្តង់ដារ
● ក្តារចុចពន្លឺពណ៌ស

ប្លង់ក្តារចុច QWERTY

ចំនួនគ្រាប់ចុច ● សហរែ្ឋអារម រិក និងកាណាដា៖ 81 គ្រាប់
● ចក្រភពអង់គ្រលស៖ 82 គ្រាប់
● ជបាុន៖ 85 គ្រាប់

េំហំក្តារចុច គម្លាតរវាងគ្រាប់ចុច X=18.7 មម

គម្លាតរវាងគ្រាប់ចុច Y = 18.05 មម

ផ្លូវកាត់គ្រាប់ចុច គ្រាប់ចុចមួយចំនួនរៅរលក្តារចុចរបស់អ្នកមានសញ្ញាចំនួនពីររៅពីរលវា។ គ្រាប់ចុចទាំងរនះអាចត្រូវបានប្ររីរែម្បីវាយបញ្ចូល
តួអក្សរជំនួស ឬរែម្បីបំរពញមុខងារេីពីរ។ រែម្បីវាយតួអក្សរបន្ដថម សូមចុច Shift និងគ្រាប់ចុចដែលត្រូវចុច។
រែម្បីបំរពញមុខងារេីពីរ សូមចុច Fn និងគ្រាប់ចុចដែលចង់បាន។

ចំណាំ: អ្នកអាចកំណត់ឥ រិយបេបឋមននគ្រាប់ចុចមុខងារ (F1–F12) រដាយប្តូរ ឥ រិយបថគ្រាប់ចុចមុខងារ ក្នុង
កម្ម វិធីែំរេង BIOS ។

អាដាប់េ័រថាមពល
តារាង 18. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអាដាប់េ័រថាមពល 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ 45 វាា ត់ 65 វាា ត់ 65 វាា ត់ ប្ររភេ C (ជាជម្ររីស)

វិមាត្រឧបករណ៍ភ្ជាប់៖ 4.5 មម x 2.9 មម 4.5 មម x 2.9 មម 48.26 មម x 129.54 មម x 215.9 មម

កម្លំាងវូលត៍ភ្រលងចូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC

ហ្វ្ររកង់ចូល 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz

ចរន្តភ្រលងចូល (អតិបរមា) 1.30 A 1.60 A/ 1.70 A 1.70 A

បញ្រចញចរន្ត (បន្ត) 2.31 A 3.34 A 3.25 A
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តារាង 18. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអាដាប់េ័រថាមពល (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

កម្ រិតកម្លំាងវាូលត៍ភ្រលងចូល 19.50 VDC 19.50 VDC 20 VDC

កម្ រិតសីតុណ្ហភាព៖

កំពុងែំរណរការ 0°C រៅ 40°C (32°F រៅ 104°F) 0°C រៅ 40°C (32°F រៅ
104°F)

0°C រៅ 40°C (32°F រៅ
104°F)

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

-40°C រៅ 70°C (-40°F រៅ
158°F)

-40°C រៅ 70°C (-40°F រៅ
158°F)

ថ្ម
តារាង 19. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកថ្ម 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ 40 Whr 53 Whr

តង់ស្យុង 11.40 VDC 15.20 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.18 គក (0.40 រោន) 0.24 គក (0.53 រោន)

វិមាត្រ៖

កម្ពស់ 184.10 មម (7.25 អុីញ) 239.10 មម (9.41 អុីញ)

េេឹង 90.73 មម (3.57 អុីញ) 90.73 មម (3.57 អុីញ)

ជម្រៅ 5.75 មម (0.23 អុីញ) 5.75 មម (0.23 អុីញ)

កម្ រិតសីតុណ្ហភាព៖

កំពុងែំរណរការ 0°C រៅ 35°C (32°F រៅ 95°F) 0°C រៅ 35°C (32°F រៅ 95°F)

អង្គផ្េុក –40°C រៅ 65°C (–40°F រៅ 149°F) –40°C រៅ 65°C (–40°F រៅ 149°F)

រយៈរពលប្រតិបត្តិការ ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាចកាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខ
ខណ្ឌថាមពលខ្លំាងជាក់លាក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាចកាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខ
ខណ្ឌថាមពលខ្លំាងជាក់លាក់។

រយៈរពលសាក (ប្រហាក់ប្រដហល) 4 រមាា ង (រៅរពលកុំព្យូេ័របិេ)

ចំណាំ: គ្រប់គ្រងរពលរវលាសាកថ្ម រថររវលា រពលចាប់ផ្រតម និងរពលបញ្ចប់
ជារែម រដាយប្ររីប្រាស់កម្ម វិធី Dell Power Manger
(អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល Dell) ។

4 រមាា ង (រៅរពលកុំព្យូេ័របិេ)

ចំណាំ: គ្រប់គ្រងរពលរវលាសាកថ្ម រថររវលា រពលចាប់ផ្រតម និងរពលបញ្ចប់
ជារែម រដាយប្ររីប្រាស់កម្ម វិធី Dell Power Manger
(អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល Dell) ។

អាយុកាល (ប្រដហល) វែ្ែបញ្រចញបន្េុក/សាកថ្ម 300 វែ្ែបញ្រចញបន្េុក/សាកថ្ម 300

ថ្មគ្រាប់សំដបាត CR2032 CR2032

រយៈរពលប្រតិបត្តិការ ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាចកាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខ
ខណ្ឌថាមពលខ្លំាងជាក់លាក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាចកាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខ
ខណ្ឌថាមពលខ្លំាងជាក់លាក់។
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វិមាត្រ និងេម្ងន់
តារាង 20. វិមាត្រ និងេម្ងន់ 

ប រិយ៉យ តម្នល

កម្ពស់៖

ខាងមុខ 18.35 មម (0.72 អុីញ)

ខាងក្ររាយ 18.35 មម (0.72 អុីញ)

េេឹង 326.50 មម (12.85 អុីញ)

ជម្រៅ 226.38 មម (8.91 អុីញ)

េំងន់ចាប់ផ្រតម 1.53 គក (3.37 រោន)

ចំណាំ: េម្ងន់ននរថប្រលតរបស់អ្នកអាស្រ័យរៅតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរៅរពលបញ្ជាេិញ និងភាពប្ដរប្រួលរៅរពលផលិត។

រអក្រង់
តារាង 21. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនករអក្រង់ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ គុណភាពកម្ រិតខ្ពស់រពញ (FHD) គុណភាពកម្ រិតខ្ពស់រពញ (FHD) គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ (HD)

បច្រចក វិេ្យ៉ោដណល WLED WVA (មុំរមលពីចំរហ ង) TN

កម្ រិតពន្លឺ (េូរៅ) 220 nits 220 nits 220 nits

ខ្នាត (តំបន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 173.99 មម (6.85 អុីញ) 173.99 មម (6.85 អុីញ) 173.99 មម (6.85 អុីញ)

េេឹង 309.35 មម (12.17 អុីញ) 309.35 មម (12.17 អុីញ) 309.35 មម (12.17 អុីញ)

អង្កត់េ្រូង 355.60 មម (14.00 អុីញ) 355.60 មម (14.00 អុីញ) 355.60 មម (14.00 អុីញ)

គុណភាពបង្ហាញរែម 1920 x 1080 1920 x 1080 1366 x 768

រមហ្គាភិចដសល 2.0736 2.0736 1.049

ពណ៌ gamut 0.45 NTSC 45% Typ. NTSC 45% Typ.

ភិចដសល ក្នុង មួយអុីញ (PPI) 157 157 112

សមាមាត្រភាពខុសគ្នា (អប្ប) 500:1 500:1 400:1

រយៈរពលឆ្រលយតប (អតិ) 35 ms 35 ms 16 ms

អត្រា រីហ្វ្ររស 60 Hz 60 Hz 60 Hz

ការរមលពីមុំផ្រតក 80 ែឺក្ររ 80 ែឺក្ររ 40 ែឺក្ររ

ការរមលពីមុំបញ្ឈរ 80 ែឺក្ររ 80 ែឺក្ររ ខាងរល/បាតក្ររាម 10/30 ែឺក្ររ

កម្ រិតភីកដសល 0.16 មម 0.16 មម 0.22 មម
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តារាង 21. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនករអក្រង់ (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

ការប្រ រីប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា) 3.15 វាា ត់ 3.15 វាា ត់ 3.15 វាា ត់

ការប្រឆំំងចំណាំងពន្លឺ vs រូបរាងភ្លឺររលាង ប្រឆំំងចំណាំងពន្លឺ ប្រឆំំងចំណាំងពន្លឺ ប្រឆំំងចំណាំងពន្លឺ

ជម្រ រីសការបាះ មាន រេ រេ

កម្ម វិធីអានស្នាមម្រាមនែ
តារាង 22. លក្ខណៈបច្រចករេសននឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមនែ 

ប រិយ៉យ តម្នល

បច្រចក វិេ្យ៉អង្គញាណ បាះ

កម្ រិតគុណភាពអង្គញាណ 500 dpi

តំបន់អង្គញាណ 4.06 មម x 3.25 មម

េំហំភីកដសលអង្គញាណ 80 x 64

សន្តិសុខ
តារាង 23. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកសន្តិសុខ 

លក្ខណៈពិរសស ការបញ្ជាក់លម្អិតផ្ដនកបច្រចករេស

មាូឌុលកម្ម វិធីដែលេុកចិត្ត (TPM) 2.0 បានរួមបញ្ចូលរៅរលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

កម្ម វិធីអានស្នាមម្រាមនែ ជាជម្ររីស

រន្ធចាក់រសារាងចតុរកាណ ស្តង់ដារ

ចំណាំ: ប្រព័ន្ធជាមួយអង្គែំរណរការរស រ៊ី Intel Celeron 5000 ភ្ជាប់ជាមួយកម្ម វិធីបង្កប់ TPM ដតបាុណ្រណាះ។

សូហ្វដវរសន្តិសុខ
តារាង 24. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកសូហ្វដវរសន្តិសុខ 

ការបញ្ជាក់លម្អិតផ្ដនកបច្រចករេស

Dell Client Command Suite

Dell Data Security and Management Software ជាជម្ររីស

Dell Client Command Suite

ការផ្រេ ងផ្ទាត់ Dell BIOS

Dell Endpoint Security និង Management Software ដែលជាជម្ររីស

VMware Carbon Black Endpoint Standard

VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection និង Response

Dell Encryption Enterprise

Dell Encryption Personal

Carbonite
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តារាង 24. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកសូហ្វដវរសន្តិសុខ (បានបន្ត)

ការបញ្ជាក់លម្អិតផ្ដនកបច្រចករេស

VMware Workspace ONE

Absolute Endpoint Visibility និង Control

Netskope

ការការពារសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ Dell

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កម្ រិតកខ្វក់រៅរលអាកាស៖ G1 ែូចដែលបានកំណត់រដាយ ISA-S71.04-1985

តារាង 25. ប រិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

ប រិយ៉យ កំពុងែំរណរការ ការរក្សាេុក

កម្ រិតសីតុណ្ហភាព 0°C រៅ 35°C (32°F រៅ 95°F) –40°C រៅ 65°C (–40°F រៅ 149°F)

បម្ដរបម្រួលសំរណម (អតិបរមា) 10% រៅ 90% (មិនកក) 0% រៅ 95% (មិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា) * 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កម្ រិតធ្លាក់ (អតិបរមា) 110 G† 160 G†

នីវាូ (អតិបរមា) -15.2 ម រហូតែល់ 3048 ម (4.64 ហ្ វីត រហូតែល់ 5518.4 ហ្ វី
ត)

-15.2 ម រហូតែល់ 10668 ម (4.64 ហ្ វីត រហូតែល់ 19234.4
ហ្ វីត)

* បានវាស់ដវងរដាយប្ររីស្បុិចរំញ័រនចែន្យដែលចម្លងប រិស្ថានប្ររីប្រាស់។

† បានវាស់ដវងរដាយប្ររីចលនាពាក់កណ្តាលសុីនុស 2 ms រៅរពលែ្រាយថាសរឹងកំពុងប្រ រី។
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ផ្លូវកាត់គ្រាប់ចុច

ចំណាំ: តួអក្សររៅរលក្ដារចុចអាចខុសគ្នាអាស្រ័យរលការកំណត់ភាសារបស់ក្តារចុច។ គ្រាប់ចុចដែលត្រូវបានប្ររីសម្រាប់ផ្លូវកាត់រៅដតមានែូចគ្នារៅគ្រប់ការកំណត់ភាសាទាំងអស់។

តារាង 26. បញ្ជីផ្លូវកាត់ក្តារចុច 

គ្រាប់ចុច មុខងារចម្បង

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកម្ រិតសំរេង

Fn + F3 បង្រកនកម្ រិតសំរេង

Fn + F4 ចាក់/ផ្អាក

Fn + F5 របក/បិេ ពន្លឺក្ររាយក្តារចុច

Fn + F6 បន្ថយកម្ រិតពន្លឺ

Fn + F7 បង្រកនកម្ រិតពន្លឺ

Fn + F8 ប្តូររៅរអក្រង់ខាងក្រៅ

Fn + F10 ថតផ្នេរអក្រង់

Fn + F11 េំព័ររែម

Fn + 12 េំព័របញ្ចប់

Fn + Ctrl របកមុឺនុយកម្ម វិធី

4
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ការេេូលបានជំនួយ និងេំនាក់េំនងក្រុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន
អ្នកអាចេេូលបានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីផលិតផល និងរសវាកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុន Dell រដាយការប្រ រីធនធានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនទាំងរនះ៖

តារាង 27. ធនធានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន 

ធនធានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន េីតាំងធនធាន

ព័ត៌មានអំពីផលិតផល និងរសវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell www.dell.com

កម្ម វិធី My Dell

គន្លឹះ

ទាក់េងរកជំនួយ រៅក្នុង Windows search, វាយបញ្ចូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយរលបណ្តាញសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ www.dell.com/support/windows

ចូលប្រ រីែំរណាះស្រាយកំពូលៗ ការ វិនិច្ឆ័យបញ្ហា ែ្រាយរវី និងការទាញយក និងស្ដវងយល់បន្ដថមអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកតាមរយៈ
វីរែអូ រស វរៅនែ និងឯកសារ។

កុំព្យូេ័រ Dell របស់អ្នកត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ា ងពិរសសរដាយស្លាករសវាកម្ម ឬរលខកូែរសវាកម្មរហ័ស។
រែម្បីរមលធនធានគាំេ្រដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់កុំព្យូេ័រ Dell របស់អ្នក បញ្ចូលស្លាករសវាកម្ម ឬកូែរសវាកម្មរហ័សរៅ
www.dell.com/support។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថមអំពីររប បស្ដវងរកស្លាករសវាកម្មសម្រាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូមរមល កំណត់េីតាំងស្លាក
រសវាកម្មសម្រាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អត្ថបេមូលែ្ឋានចំរណះែឹងរបស់ Dell សម្រាប់បញ្ហាផ្រសងៗពីកុំព្យូេ័រ។ 1. ចូលរមលរគហេំព័រ www.dell.com/support។
2. រៅរលរបារមុឺនុយខាងរលននេំព័រគាំេ្រ សូមជ្ររីសររីស Support > Knowledge Base ។
3. រៅក្នុងប្រអប់ស្ដវងរករៅរលេំព័រចំរណះែឹងមូលែ្ឋាន វាយពាក្យគន្លឹះ ប្រធានបេ ឬរលខមាូដឌល រហយបន្ទាប់មកចុច ឬ

បាះរូបតំណាងស្ដវងរករែម្បីរមលអត្ថបេដែលទាក់េង។

ការេំនាក់េំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell សម្រាប់ការលក់ ការគាំេ្រផ្ដនកបច្រចករេស ឬបញ្ហារសវាកម្មរបស់អតិថិជន សូមចូលរមល www.dell.com/contactdell។

ចំណាំ: ភាពដែលអាចរកបានមានការប្ដរប្រួលតាមប្ររេស និងផលិតផល រហយរសវាកម្មខ្លះពុំមានរៅក្នុងប្ររេសរបស់អ្នករេ ។

ចំណាំ: ប្រសិនរបអ្នកពុំមានអុីនធឺណិត អ្នកស្ដវងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងរល វិក័យបត្រេិញ ប័ណ្ណរវចខ្ចប់ វិក័យបត្រេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាេុកផលិតផល 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/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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