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ែំមេងងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក
1 ភា្ជ ប់ណខសេថា្ពល និង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

2 សូ្អនុែត្តតា្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមេងង Windows ៖
a ភា្ជ ប់មៅបណាដា ញ។

b ្ូលគែនី Microsoft របស់អនែក ឬបមងតងតគែនីថ្មី្ួយ។
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3 ណសវេងរកក្្ម ែិធី Dell ។

តារ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម ែិធី Dell

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យទេ័ររបស់អនែក

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

SupportAssist —ពិនិត្យម្ងល និងអាប់មែតកុំព្យទេ័ររបស់អនែក

6 ែំមេងងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក



េិែ្ឋភាពអំពីតួ
េិែ្ឋភាពខាង្ុខ
Latitude 3500 រា្ម នថា្់ប្ស្កីន

1 កាម្រ៉ា
2 ពនួឺស្្ថ នភាពកាម្ារ៉ា
3 ្ីប្កទហវេទន
4 ផ្ទា ំង LCD

Latitude 3500 ជា្ួយថា្់ប្ស្កីន(ជាជមប្្ងស)
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1 ្ីប្កទហវេទន
2 កាម្រ៉ា
3 ពនួឺស្្ថ នភាពកាម្ារ៉ា
4 ផ្ទា ំង LCD

េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
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1 តំែ្រន្តមេួងង
2 ពនួឺមេួងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម
3 រន្ធ USB ប្បមេេC 3.1 ជំនាន់េី 1 ជា្ួយការបញ្ជទនថា្ពល និងរន្ធមអប្កង់
4 រន្ធ HDMI 1.4

5 រន្ធបណាដា ញ
6 រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1 មដាយមាន PowerShare

7 រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1
8 រន្ធកាស

េិែ្ឋភាពខាងស្្ត ំ

1 ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចា ំSD 3.0

2 រន្ធ USB 2.0 ្ួយ
3 រន្ធ VGA

4 រន្ធមស្រ Nobel Wedge
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េិែ្ឋភាពរាត

1 ប្បព័ន្ធកណនួងេេួលកំមៅ
2 សួ្កយីមហាមសងក្្ម
3 ឧបករែ៍បំពងសំមេង

េិែ្ឋភាពកណនួងដាក់រាតដែ
ម្ងលកណនួងដាក់រាតដែមដាយរា្ម នក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្មា្ដែ

10 េិែ្ឋភាពអំពីតួ



1 ប៊ូតុងថា្ពល
2 កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3 បនទាះបាះ

ម្ងលកណនួងដាក់រាតដែជា្ួយក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្មា្ដែ (ជាជមប្្ងស)
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1 ប៊ូតុងថា្ពលជា្ួយក្្មែិធីអានស្នែ ្ប្មា្ដែ (ជាជមប្្ងស)

2 កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3 បនទាះបាះ

ប្រាប់្ុ្្ួទែកាត់
្ំណា:ំ តួអកសេរមៅមលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរានែ អាប្ស័យមលងការកំែត់ភាស្របស់កា្ត រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណែលប្តទែរានមប្បងសប្មាប់្ួទែកាត់មៅណតមានែូ្រានែ មៅប្គប់ការកំែត់ភាស្ទាំងអស់។

តារ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួទែកាត់

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកប្្ិតសំមេង

Fn + F3 បមងតងនកប្្ិតសំមេង

Fn + F4 បិេ្ីប្កទហវេទន

Fn + F5 ចាក់មស្ប្រាប់្ុ្មលខ

Fn + F6 ចាក់មស្អូសររារ
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ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + F7 ែំមែងរការពិនិត្យភារកិ្ចេ

Fn + F8 បិេមបងកមអប្កង់ (Win + P)

Fn + F9 ណសវេងរក

Fn + F10 បិេមបងកពនួឺមប្កាយកាដា រ្ុ្

Fn + F11 ថតដ្ទាមអប្កង់

Fn + F12 បញចេទល

Fn + Home មបងក/បិេ Wireless

Fn + End មែក

Fn + Ctrl មបងកក្្ម ែិធី

Fn + Esc បិេមបងកការចាក់មស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + ប្ពនញមេងងមលង បមងតងនកប្្ិតពនួឺ

Fn + ប្ពនញ្ុះមប្កា្ បន្ថយកប្្ិតពនួឺ
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លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ
ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
តារ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

សំែុំបនទាះមសសគវេីតូ្ រានរួ្បញចេទលមៅកនែុងអង្គែំមែងរការ

េេឹងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM 16 MB

ណខសេភា្ជ ប់ PCIe រហូតែល់ជំនាន់ 3

អង្គែំមែងរការ
្ំណា:ំ Processor numbers are not a measure of performance. Processor availability is subject to change and may vary by region/
country.

តារ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអង្គ្ងចាំ

ប្បមេេ ប្កហវេិក UMA ប្កាហវេិ្ដា្់

អង្គែំមែងរការ Intel Core i7-8565U ជំនាន់េី 8 (8 
MB cache, 4 core count/ 8 threads, 
1.8 GHz មៅ 4.6 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហវេិក Nvidia GeForce MX130

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5-8265U ជំនាន់េី 8 (6 
MB cache, 4 core count/ 8 threads, 
1.6 GHz មៅ 3.9 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហវេិក Nvidia GeForce MX130

អង្គែំមែងរការ Intel Core i3-8145U ជំនាន់េី 8 4 
MB cache, 2 core count/ 4 threads, 
2.1 GHz មៅ 3.9 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហវេិក Nvidia GeForce MX130

អង្គ្ងចាំ
តារ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 64 GB

្ំនួនរន្ធ 2 SODIMM

3
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អង្គ្ងចាំអតិបរមាណែលរានរាបំ្េកនែុង្ួយរន្ធ 32 GB

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ
• 4 GB (1 x 4 GB)

• 8 GB (2 x 4 GB)

• 8 GB (1 x 8 GB)

• 16 GB (2 x 8 GB)

• 16 GB (1 x 16 GB)

• 32 GB (2 x 16 GB)

• 64 GB (2 x 32 GB)

ប្បមេេ អង្គ្ងចាំ DDR4 SDRAM Non-ECC

មល្បនន 2400 MHz

ការរក្សាេុក
តារ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក

ប្បមេេ កតា្ត បមងតងត អន្តរ្ុខ ស្ត្ថភាព្ទាុក

ប្ដាយថាសរឹង SATA SATA ជំនាន់ 3(5400 RPM) មានែល់ 1 TB

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង PCIe NVMe (Class 35) M.2 SSD 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe រហូតែល់ 32 
Gbps

មានែល់ 1 TB

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង PCIe NVMe (Class 35) M.2 SSD 2230 PCIe Gen 3x4 NVMe រហូតែល់ 32 
Gbps

មានែល់ 1 TB

អង្គ្ងចា ំIntel Optane - ជាជមប្្ងស
្ុខង្រអង្គ្ងចាំ Intel Optane មាន្ុខង្រជាឧបករែ៍បមងតងនមល្បននបាុមណាោ ះ។ ង្ិនជំនួស ឬបណន្ថ្អង្គ្ងចា ំ(RAM) ណែលរានែំមេងងមៅមលងកុំព្យទេ័ររបស់អនែកមេ។

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel M15 Optane ប្តទែរានរាំប្េមៅមលងកុំព្យទេ័រណែលបំមពញតា្តប្្ទែការែូ្ខាងមប្កា្៖

• អង្គែំមែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 8 ឬខ្ពស់ជាងមនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់ជាងមនះ (អាប់មែតប្បចាឆំ្នែ )ំ
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 17.0 ឬខ្ពស់ជាងមនះ
• ការកំែត់ UEFI BIOS

តារ៉ង 7. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអង្គ្ងចាំ Intel Optane

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អន្តរ្ុខ PCIe3x4 NVMe

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ រន្ធកាត M.2 (2280)

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានរាបំ្េ • អង្គែំមែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 8 ឬខ្ពស់ជាងមនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់ជាងមនះ (អាប់មែតប្បចាំឆ្នែ )ំ
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 17.0 ឬខ្ពស់ជាងមនះ
• ការកំែត់ UEFI BIOS

ស្ត្ថភាព 32 GB
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ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 8. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 2280 Key-M ្ួ ួ

ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
តារ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសក្្មែិធីអានកាតម្មឌស

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ រន្ធ SD-card ្ួយ

កាតណែលអា្ែំមែងរការរាន SD 3.0

អូឌីយាូ
តារ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204

ឧបករែ៍បំពងសំមេង ពីរ

អន្តរ្ុខ
• ឧបករែ៍ចាក់សម្ួងសកល
• ឧរាល័រគុែភាពខ្ពស់
• ្ីប្កទហវេទនអាមរាកាត់បន្ថយសំមេងរំខាន
• កាសមស្តរីអូ/្ីប្កទហវេទន រួ្បញចេទលរានែ

មាា សុីនពប្ងីកកមួាំងឧបករែ៍បំពងសំមេងខាងកនែុង 2W (RMS) កនែុង្ួយឆ្ណនល

កាតែីមែអូ
តារ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសកាតែីមែអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បមេេ ភាពអាប្ស័យមលង CPU ប្បមេេអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្ត្ថភាព្ទាុក រាបំ្េការបញ្ចេ ំងខាងមប្ៅ គុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD 
Graphics 620

UMA • Intel Core 
i7-8565U CP

• Intel Core 
i5-8265U CP

• Intel Core 
i3-8145U 
CPU

រានរួ្បញចេទល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក • រន្ធ HDMI 1.4 b

• រន្ធ VGA

• DisplayPort

• 1920 x 1200 @ 
60Hz

• 1920 x 1200 @ 
60Hz

• 3840 x 2400 @ 
60Hz

ស្្ូល Nvidia 
GeForce MX130, 
2 GB

ណ្នែកដា្់ៗពីរានែ NA GDDR5 2 GB NA NA

16 លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ



កាម្រ៉ា
តារ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

គុែភាពបង្ហា ញ កាម្រ៉ា ៖

• រូបភាពហនែឹង៖ 0.92 ម្ហា្គ េិកណសល
• ែីមែអូ៖ 1280 x 720 (HD) មៅ 30 fps

• រូបភាពហនែឹង៖ 0.92 ម្ហា្គ េិកណសល
• ែីមែអូ៖ 1280 x 720 (HD) មៅ 60 fps

្ុំម្ងលតា្អងតត់ប្េទង
• កាម្រ៉ា កំ រិត 86.7 ែឺមប្ក

ការេំនាក់េំនង
តារ៉ង 13. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំនាក់េំនង

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អាដាប់ធ័របណា្ត ញ Realtek RTL8111H/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45 ) ណែលរានរួ្បញចេទល

ឥតណខសេ
តារ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកឥតណខសេ

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Qualcomm QCA9377 802.11ac Single Band (1x1) Wireless Adapter + Bluetooth 4.1

Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) Wireless Adapter + Bluetooth 4.2

Intel Dual-Band Wireless-AC 9560 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 Wireless Card (2x2)។ Bluetooth (ជាជមប្្ងស)

Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 .11ax 160MHz + Bluetooth 5.0

Dell DW5820e Intel 7360 LTE-A; LTE Cat 9

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
តារ៉ង 15. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្មែិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ SD 3.0 ្ួយ

VGA រន្ធ VGA ្ួយ

HDMI រន្ធ HDMI 1.4 ្ួយ
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

USB
• USB ប្បមេេ C 3.1 ជំនាន់ 1 ្ួយ ជា្ួយកាបញ្ជទនថា្ពល និងរន្ធមអប្កង់
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ្ួយ
• USB C 3.1 ជំនាន់ 1 ្ួយជា្ួយនឹងរន្ធ PowerShare

• រន្ធ USB 2.0 ្ួយ

សន្តិសុខ រន្ធមស្រ៉ង្តុមកាែ

អូឌីយាូ ឧបករែ៍ចាក់សម្ួងសកល

ែីមែអូ HDMI 1.4

អាដាប់ធ័របណា្ត ញ រន្ធភា្ជ ប់ RJ-45 ្ួយ

ម្សេងៗ ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្ដែមៅមលងរន្ធ Power Button Noble Wedge Lock (ជាជមប្្ងស)

ជមប្្ងស uSIM កាតខាងមប្ៅ្ួយ

មអប្កង់
តារ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ
• 15.6 អុីញ HD (1366x768) ប្បឆ្ងំពនួឺចាងំ, កាម្រ៉ា  និង្ីប្កទហវេទន
• 15.6 អុីញ FHD (1920 x 1280) ប្បឆ្ងំពនួឺចាងំ, កាម្រ៉ា  និង្ីប្កទហវេទន, ស្ត្ថភាព WWAN

• 15.6 អុីញ FHD (1920 x 1280) ប្បឆ្ងំពនួឺចាងំមដាយរានបងតប់ការបាះ, កាម្រ៉ា  IR និង្ីប្កទហវេទន

អងតត់ប្េទង 15 អុីញ

ពនួឺ (ធ្្មតា) 220 nits

អប្តារីម្វហវេស 60 Hz

្ុំម្ងលម្ដាក (អប្បរមា) +/- 40 ែឺមប្ក

្ុំម្ងលបញររ (អប្បរមា) + 10/- 30 ែឺមប្ក

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
តារ៉ង 17. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកា្ត រ្ុ្

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្
• 103 (អាម្រិក និងកាណាដា)

• 104 (អឺរាុប)
• 106 (មប្បសុីល)

• 107 (ជបាុន)

េំហំ េំហំមពញ

• ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត X = 19.00 ្្
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

• ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត Y = 19.00 ្្

កាដា រ្ុ្មានពនួឺមេួងងខាងមប្កាយ មាន

បួង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

បនទាះបាះ
តារ៉ង 18. លក្ខែៈបម្ចេកមេសបនទាះបាះ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

គុែភាពបង្ហា ញ
• ម្្តក៖ 305

• បញររ៖ 305

ែិមាប្ត
• េេឹង៖ 4.13 អុីញ (105 ្្)
• កំពស់៖ 3.15 អុីញ (80 ្្)

ពហុបាះ រាបំ្េប្មា្បួន

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
តារ៉ង 19. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ែំមែងរការប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ
• Windows 10 Home (64 bit)

• Microsoft Windows10 Professional 64 bit

• Windows 10S (រួ្បញចេទល CMIT) (ជា្ួយនឹង UMA បាុមណាោ ះ)
• Ubuntu 18.04 LTS 64-bit

ថ្ម
តារ៉ង 20. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកថ្ម

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ
• ថ្ម លី្ូ្អុីយាុង 3 ប្រាប់ "ស្្ម ត" 42 WHr

• ថ្ម លី្ូ្អុីយាុង 4 ប្រាប់ "ស្្ម ត" 56 WHr

េំហំ៖
1 លី្ូ្អុីយាុង "ស្្ម ត" 42 WHr

• បមណា្ត យ៖ 175.5 ្្ (6.909 អុីញ)

• េេឹង៖ 91 ្្ (3.58 អុីញ)

• កំពស់៖ 5.9 ្្ (0.23 អុីញ)

• េ្្ងន់៖ 177.7 ប្ក
2 លី្ូ្អុីយាុង "ស្្ម ត" 56 WHr

• បមណា្ត យ៖ 233.17 ្្ (9.18 អុីញ)
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

• េេឹង៖ 91 ្្ (3.58 អុីញ)

• កំពស់៖ 5.9 ្្ (0.23 អុីញ)

• េ្្ងន់៖ 236.00 ប្ក

េ្្ងន់ (អតិបរិមា) 252 ប្ក

កមួាងំជាែាូល៍
• 42 WHr - 11.4 VDC

• 56 WHr - 15.2 VDC

អាយុកាល ែែដាផ្ដា ្់/បញចេទលថ្ម 300

រយៈមពលស្កថ្មមៅមពលកុំព្យទេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) 4 មមាា ង

រយៈមពលប្បតិបត្តិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំជាក់ោក់

ជួរសីតុែហា ភាព៖ ប្បតិបត្តិការ 0°C មៅ 35°C (32°F មៅ 95°F)

ជួរសីតុែហា ភាព៖ ការរក្សាេុក -40°C មៅ 65°C (-40°F មៅ 149°F)

ថ្មប្រាប់សំណបាត ML1220

អាដាប់េ័រថា្ពល
តារ៉ង 21. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាដាប់េ័រថា្ពល

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ
• អាដាប់េ័រប្បអប់ 4.5 ្្ 45W

• អាដាប់េ័រប្បអប់ 4.5 ្្ 65W

• អាដាប់េ័រ 65W, USB ប្បមេេ C
• អាដាប់េ័រ 90W, USB ប្បមេេ C

កមួាងំែូលត៍មេួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC

្រន្តមេួងង្ូល (អតិបរមា)
• 180 W - 2.34 A

• 180 W - 3.5 A

េំហំអាដាប់េ័រ

ម្វហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz មៅែល់ 60 Hz

្រន្តមេួងងម្ញ
• 180 W - 9.23 A (បន្ត)
• 180 W - 12.31 A (បន្ត)

កប្្ិតកមួាំងែាូលត៍មេួងង្ូល 19.5 VDC

ជួរសីតុែហា ភាព (ប្បតិបត្តិការ) 0º រហូតែល់ 40º C (32º រហូតែល ់104º F)

ជួរសីតុែហា ភាព (្ិនប្បតិបត្តិការ) 40º រហូតែល់ 70º C (-40º រហូតែល ់158º F)
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ែិមាប្ត និងេ្្ងន់
តារ៉ង 22. ែិមាប្ត និងេ្្ងន់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្ពស់ ក្្ពស់ខាង្ុខ - 0.71 អុីញ (18.0 ្្)

ក្្ពស់ខាងមប្កាយ - 0.71 អុីញ (18.0 ្្)

េេឹង 14.91 អុីញ (378.66 ្្)

ជមប្ៅ 10.05 អុីញ (255.2 ្្)

េ្្ងន់ ចាប់ម្្តង្មៅេ្្ងន់ 4.75 មផ្ន (2.15 គ.ក)

បរិយ៉កាសកុំព្យទេ័រ
កប្្ិតបាះពាល់មានកនែុងខ្យល់៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មដាយ ISA-S71.04-1985

តារ៉ង 23. បរិយ៉កាសកុំព្យទេ័រ

កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាេុក

កប្្ិតសីតុែហា ភាព 0°C មៅ 35°C (32°F មៅ 95°F) -40°C មៅ 65°C (-40°F មៅ 149°F)

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 10% មៅ 80% (្ិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្ជាអតិបរមា = 26°C

10% មៅ 95% (្ិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្ជាអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរិមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

ការ្ក់ (អតិបរិមា) 105 G † 40 G‡

រយៈក្្ពស់ (អតិបរមា) -15.2 ្ រហូតែល់ 3048 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល់ 10,000 ហវេីត) -15.2 ្ រហូតែល់ 10,668 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល ់35,000 ហវេីត)

* រានងស់ណែងមដាយមប្បងស្បុិ្រំញ័រដ្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្ដាយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពលក្បាលប្ដាយថាសរឹងស្ថិមៅេីតាំងមៅមស្ងប្។

សន្តិសុខ
តារ៉ង 24. សន្តិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ាូឌុលក្្មែិធីណែលេុក្ិត្ត (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេទលមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

Firmware TPM ជាជមប្្ងស

រាបំ្េ Windows Hello ជាជមប្្ងស
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

គប្្បណខសេ ជាជមប្្ងស

សូហវេណែរសន្តិសុខ
តារ៉ង 25. សូហវេណែរសន្តិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Dell Endpoint Security Suite Enterprise ជាជមប្្ងស

Dell Data Guardian ជាជមប្្ងស

Dell Encryption (សហប្រាស ឬផ្ទា ល់ខួនន) ជាជមប្្ងស

Dell Threat Defense ជាជមប្្ងស

RSA SecurID Access ជាជមប្្ងស

RSA NetWitness Endpoint ជាជមប្្ងស

MozyPro ឬ MozyEnterprise ជាជមប្្ងស

VMware Airwatch/WorkspaceONE ជាជមប្្ងស

Absolute Data និង Device Security ជាជមប្្ងស

សូហវេណែរម្សេងៗ
តារ៉ង 26. សូហវេណែរម្សេងៗ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Dell Precision Optimizer V3.0 ស្តង់ដារ

Teradici PCoIP Workstation Access Software ជាជមប្្ងស
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សូហវេណែរ
ជំពូកមនះ្្តល់ព័ត៌មានល្្អិតដនប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការណែលរានរាបំ្េជា្ួយនឹងការណែនាំពី ែិធីែំមេងងប្ដាយែឺ។

ទាញយកប្ដាយែឺ 
1 មបងក កុំព្យទេ័រយួរដែ។
2 ្ូលម្ងលមគហេំព័រ Dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Product Support (ការរាំប្េ្លិត្ល)ងយបញចេទល Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ដនកុំព្យទេ័រយួរដែបនាទា ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជទន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមាន Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យប្បែត្តិ ឬរកម្ងលមដាយដែសប្មាប់្ាូណែលដន កុំព្យទេ័រយួរដែ ។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads(ប្ដាយែឺ និងទាញយក)។
5 មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការណែលរានែំមេងងមៅមលងកុំព្យទេ័រយួរដែ។
6 អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្ដាយែឺប្កាហវេិកមែង្្បីែំមេងង។
7 ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកប្ដាយែឺដន កុំព្យទេ័រយួរដែ។
8 បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តទែរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្ដាយែី។
9 ្ុ្មេវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្ដាយែឺ និងអនុែត្តតា្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។
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ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ
ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបងមោកអនែក្ិនណ្នជាអនែកជំនាញកនែុងការមប្បងកំព្យទរេ័រ ្ិនប្តទែបដាទរការកំែត់កនែុងក្្ម ែិធីែំមេងង BIOS មនាះមេ។ ការផួ្ស់ប្តទរជាក់ោក់អា្មធវេង្យ្យប្បតិបត្តិកំព្យទរេ័ររបស់មោកអនែក្ិនែំមែងរការរានប្តឹ្ប្តទែ។

្ំណា:ំ ្ុនមពលមោកអនែកបដាទរការក្្ម ែិធីែំមេងង BIOS មោកអនែកគួរសរមសរេុកអំពីព័ត៌មានដនក្្ម ែិធីែំមេងង BIOS សប្មាប់ការមប្បងប្រាស់មៅមពលអនាគត។

មប្បងក្្ម ែិធីែំមេងង BIOS កនែុងមរាលបំែងែូ្ខាងមប្កា្មនះ៖

• េេួលព័ត៌មានពីការែំមេងងហាែណែរមៅមលងមាា សុីនកំព្យទេ័ររបស់មោកអនែក ែូ្ជា្ំនួនដនអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំដនហាែប្ដាយ។
• ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
• កំែត់ ឬណកណប្បជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមដាយអនែកមប្បងប្រាស់ ណែលមានែូ្ជា ពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកមប្បងប្រាស់, ប្បមេេដនប្ដាយថាសរឹងណែលរានែំមេងង និងមបងកឬបិេឧបករែ៍្្្បង។

ជមប្្ងសប៊ូត
តារ៉ង 27. េូមៅ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

្ាូែប៊ូត អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកផួ្ស់ប្តទរលំដាប់ណែលកុំព្យទេ័រព្យាយ៉្ណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• អនែកប្គប់ប្គង Windows

• ហាែប្ដាយ UFEI
ផ្ទា ងំែីនែូ លំដាប់ប៊ូត អនុញ្្ញ តឱ្យមោកអនែកផួ្ស់បដាទរជមប្្ងសលំដាប់ប៊ូត។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

– បណន្ថ្ជមប្្ងសប៊ូត
– ទាញម្ញជមប្្ងសប៊ូត
– េិែ្ឋភាព

Bios Setup Advanced Mode អា្្យ្យអនែកមបងក ឬបិេការកំែត់ BIOS Setup Advance ។

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI អនុញ្្ញ តឱ្យមោកអនែកប្តនតពិនិត្យម្ងលថាមតងប្បព័ន្ធរំលឹកឱ្យអនែកមប្បងបញចេទលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងមៅមពលណែលចាប់ម្ដាង្មៅកាន់្ួទែប៊ូត UEFI ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ណតងណត មលងកណលង HDD ខាងកនែុង—លំនាំមែង្
• ជានិ្ចេ
• ្ិនណែល
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ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 28. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Date/Time អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកផួ្ស់បដាទរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោ។ ការផួ្ស់ប្តទរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួា្ៗ។

មបងកការរ៉យការែ៍ស្្ម ត ណ្នែកមនះប្គប់ប្គងទាំងបញ្ហា ប្ដាយថាសរឹងសប្មាប់ប្ដាយរួ្ណែលប្តទែរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ បម្ចេកែិេ្យាមនះជាណ្នែកដនលក្ខែៈ
ពិមសសរបស់ស្្ម ត (បម្ចេកែិេ្យារ៉យការែ៍ និងែិភាគតា្ដានខួននឯង) ។ ជមប្្ងសមនះប្តទែរានបិេតា្លំនាមំែង្។

NIC រួ្ ្យ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ បណាដា ញរួ្។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

មបងក UEFI Network Stack

មបងមបងក ក្្មែិធីបណាដា ញណែតែឺក UEFI ប្តទែរានែំមេងង ងនឹងអនុញ្្ញ ត្យ្យ ្ុខង្រ pre-OS និងបណាដា ញណែតែឺក OS ្ុន មប្បងនូែ 
NICs ។ ងអា្ប្តទែរានមប្បងមដាយ្ិនរា្់មបងក PXE។

NIC រួ្

• រានបិេ
• រានមបងក
• មបងក w/PXE—លំនាំមែង្

មបងកអូឌីយាូ អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេអូឌីយាូ ឬមបងកឬបិេ្ីប្កទហវេទន និងឧបករែ៍បំពងសំណេងដា្់មដាយណលក។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• មបងកអូឌីយាូ
• មបងកដ្ាប្កទហវេទន
• មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ USB ខាងកនែុង ឬរានរួ្បញចេទល។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• មបងកការរាំប្េប៊ូតតា្ USB

• អា្មបងករន្ធ USB ខាងមប្ៅ

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តទែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

្ំណា:ំ កា្ត រ្ុ្ USB និងកែដាុ រ ណតងណតែំមែងរការមៅកនែុងការែំមេងង BIOS មដាយ្ិនគិតពីការកំែត់ទាងំមនះ។

SATA Operation អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូែប្បតិបត្តិការដនឧបករែ៍បញ្្ជ ហាែប្ដាយ SATA ណែលរានរួ្បញចេទល។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• AHCI

• RAID—លំនាមំែង្

្ំណា:ំ SATA ប្តទែរានកំែត់មែង្្បីរាបំ្េ្ាូែ RAID ។

Drives អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេប្ដាយម្សេងៗមៅមលងប្បព័ន្ធ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• SATA-0

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 25



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

• M.2 PCIe SSD-0/SATA-2

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តទែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

ឧបករែ៍ម្សេងៗ អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍នានាមៅមលងប្បពន្ធ័។

• មបងកកាម្រ៉ា —លំនាមំែង្
• មបងក Hard Drive Free Fall Protection—លំនាំមែង្
• មបងកកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD)—លំនាមំែង្
• កាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD) ្ាូែសប្មាប់ណតអាន
• ប៊ូតកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

មបងកែំមែងរការ USB PowerShare អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ខាងមប្ៅមែង្្បី្យ្យមានមេួងង ឬស្កថ្មមៅមពលកំពុងមប្បងថ្មប្បព័ន្ធ។

Keyboard Illumination ្ុខង្រមនះ្យ្យអនែកមប្ជងសមរីស្ាូែប្បតិបត្តិការរបស់លក្ខែៈពិមសសដន keyboard illumination ។ កប្្ិតពនួឺកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ពី 
0% មៅ 100%។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• រានបិេ
• ប្សអាប់
• េួឺ—លំនាមំែង្

រយៈមពលបិេពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មពលមៅមពលស្កថ្ម អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកកំែត់រយៈមពលបិេពនួឺកា្ត រ្ុ្មៅមពលប្បព័ន្ធមប្បងប្រាស់មៅមលងស្កថ្ម។ រយៈមពលដនការបិេពនួឺកា្ត រ្ុ្មានប្បសិេ្ធភាពណតមពលពនួឺកា្ត រ
្ុ្មបងកបាុមណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល

រយៈមពលបិេពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មពលមៅមពលស្កថ្ម អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកកំែត់រយៈមពលបិេពនួឺកា្ត រ្ុ្មៅមពលប្បព័ន្ធមប្បងប្រាស់មៅមលងស្កថ្ម។ រយៈមពលដនការបិេពនួឺកា្ត រ្ុ្មានប្បសិេ្ធភាពណតមពលពនួឺកា្ត រ
្ុ្មបងកបាុមណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល

Unobtrusive Mode មបងក្ាូែ unobtrusive

មពលមបងក ជមប្្ងសមនះនឹងបិេរ៉ល់ប្បព័ន្ធពនួឺ និងសំមេងទាងំអស់។ ងប្តទែរានកំែត់ជា 'OFF (បិេ)' តា្លំនាំមែង្។

Touchscreen ងអនុញ្្ញ តិមអាយអនែកបិេរឺមបងកថា្់ប្ស្កីនកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ ងប្តទែរានកំែត់ជា 'ON (មបងក)' តា្លំនាំមែង្។

DellCoreServices ជមប្្ងសមនះប្តនតពិនិត្យការបមងតងតមពលមែោចាប់ម្្តង្ដន ឧបករែ៍និ្្មិត SSDT ACPI ។

ការកំែត់ Dell ប្បមេេ C Dock អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេ ការកំែត់មលង Dell Docks រាន។

26 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ជមប្្ងសមអប្កង់ ែីមែអូ
តារ៉ង 29. ែីមែអូ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កប្្ិតពនួឺ LCD អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកកំែត់កប្្ិតពនួឺមអប្កង់មដាយណ្្អកមៅមលងប្បេពថា្ពល។ ថា្ពលថ្ម (50% លំនាមំែង្) និងមៅមលងមអសុី 
(100% លំនាមំែង្)។

សន្តិសុខ
តារ៉ង 30. សន្តិសុខ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

មបងកការចាក់មស្រការកំែត់អនែកប្គប់ប្គង អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែករ៉រ៉ងំអនែកមប្បងប្រាស់ពីការ្ូលបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅមពលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់អនែកប្គប់ប្គងប្តទែរានកំែត់។

• មបងកការចាក់មស្រការកំែត់អនែកប្គប់ប្គង

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

មបងកការរាំប្េ CPU XD អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេការរាំប្េ CPU XD ។
ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

Password Bypass មពលមបងកែំមែងរការ ងកំនត់សប្មាប់ប្បព័ន្ធនិងពាក្យសមា្ង ត់មាា សុីនមពលណែលប្បព័ន្ធបិេ។

• បិេ—លំនាមំែង្
• រំលងការប៊ូតមេងងែិញ

មបងកការណកណប្បពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្គប់ប្គង អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកបដាទរប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

Non-Admin Setup Changes អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកកំែត់ថាមតងប្តទែកំែត់ជមប្្ងសែំមេងងប្តទែរានអនុញ្្ញ តមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងប្តទែរានកំែត់។ ប្បសិនមបងបិេជមប្្ងសែំមេងងប្តទែរានចាក់មស្រមដាយពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គង។

• អនុញ្្ញ ត្យ្យបដាទរការបិេប្បតិបត្តិមលងបណាដា ញឥតណខសេ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

មបងកការអាប់ណែត UEFI Capsule 
Firmware

អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមធវេងការអប់ណែតប្បព័ន្ធ BIOS តា្រយៈកញចេប់អាប់ណែត UEFI។

• មបងកការអាប់ណែត UEFI Capsule Firmware

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

សន្តិសុខ TPM 2.0 អនុញ្្ញ ត្យ្យ អនែកមបងក ឬបិេ្ាូឌុលក្្មែិធីេុកិត្ត (TPM) អំេុងមពល POST ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• TPM មបងក—លំនាំមែង្
• លុប
• PPI Bypass សប្មាប់ Enable Command—លំនាមំែង្
• PPI Bypass សប្មាប ់Enable Command

• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្្ះ
• អនុញ្្ញ តការបញ្្ជ ក់—លំនាំមែង្
• មបងកេំហំ្ទាុកសំខាន់—លំនាមំែង្
• SHA-256—លំនាមំែង្
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ មបងក ជមប្្ងសមនះប្គប់ប្គងមលង TPM Physical Presence Interface។

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ បិេ ជមប្្ងសមនះប្គប់ប្គងមលង TPM Physical Presence Interface។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្្ះ ជមប្្ងសមនះប្គប់ប្គងមលង TPM Physical Presence Interface។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

មបងកការបញ្្ជ ក់ ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកប្គប់ប្គងមលង TPM endorsement Hierarchy ណែលមានមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ អា្ស្ងសង់ស្ត្ថភាពមប្បងប្រាស់ TPM សប្មាប់កំែត់្ូល និងអនុញ្្ញ តប្បតិបត្តិ
ការ។

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

មបងកេំហំ្ទាុកសំខាន់ ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកប្គប់ប្គងមលង TPM endorsement Hierarchy ណែលមានមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ ការកំែត់ស្ងសង់ស្ត្ថភាពការមប្បងប្រាស់ TPM សប្មាប់ការ្ទាុកេិននែន័យរបស់
មាចេ ស់។

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

SHA-256 ជមប្្ងសមនះ្យ្យអនែកប្តនតពិនិត្យការកំែត់មលង SHA-256 ។

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

លុប ជមប្្ងសមនះ្យ្យអនែកលុបព័ត៌មានអនែកបមងតងត TPM ។

TPM State ប្បតិបត្តិ្យ្យអនែកមបងក ឬបិេ TPM ។

• រានបិេ
• រានមបងក

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានមបងកតា្លំនាមំែង្។

បម្ចេកែិេ្យាគឺមៅមលង Intel Paltform 
Trust Technology

ការកំែត់អា្្យ្យអនែកប្តនតពិនិត្យមបងសិនជាេំរង់បម្ចេកមេសប្តទែការ្យ្យមល្ម្ញនូែប្បតិបត្តិការប្បព័ន្ធ។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Intel SGX មបងមបងកប្បតិបត្តិការ ង្យ្យភាព្្បាស់ណ្នែកខាងមប្ៅ្យ្យែំមែងរការកូែ និងរក្សាេុកព័ត៌មានដនប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិ។

• រានបិេ
• រានមបងក
• រានប្គប់ប្គងមដាយសូហវេណែរ—លំនាំមែង្

ការកាត់បន្ថយសន្តិសុខ SMM អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេការការពារបន្ធទរបន្ថយសនដាិសុខ UEF បណន្ថ្។

• ការកាត់បន្ថយសន្តិសុខ SMM

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ពាក្យសមា្ង ត់
តារ៉ង 31. ពាក្យសមា្ង ត់

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

មបងកពាក្យសមា្ង ត់ណែលខួាំង អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកកំែត់នូែលក្ខខែ្ឌ តឹងរឹងសប្មាប់សប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប្បង និងណ្នែកប្បព័ន្ធ។

28 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Password Configuration អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកកំែត់ ឬផួ្ស់បដាទរលក្ខខែ្ឌ អតិបរិមា និងអប្បបរិមាសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់ណ្នែករែ្ឋរាល និងប្បព័ន្ធ ។

• ពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងអប្បរមា
• ពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងអតិបរមា
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធអប្បរមា
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ អតិបរមា

Admin Password អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាទរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គង (admin)។

ការបញចេទលេិននែន័យមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មាន៖

• បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK (យល់ប្ព្) មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់។

្ំណា:ំ សប្មាប់ការ្ូលមលងកែំបូង, “បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖” ណ្នែកមនះនឹងប្តទែសមា្គ ល់ជា”្ិនកំែត”់ ណតពាក្យសមា្ង ត់ប្តទែណតកំែត់មពលអនែក្ូលែំបូង មហងយមលងកមប្កាយអនែកអា្ណកណប្ប ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់
មចាល។

System Password អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាទរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេទលេិននែន័យមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មាន៖

• បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK (យល់ប្ព្) មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់។

្ំណា:ំ សប្មាប់ការ្ូលមលងកែំបូង, “បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖” ណ្នែកមនះនឹងប្តទែសមា្គ ល់ជា”្ិនកំែត”់ ណតពាក្យសមា្ង ត់ប្តទែណតកំែត់មពលអនែក្ូលែំបូង មហងយមលងកមប្កាយអនែកអា្ណកណប្ប ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់
មចាល។

ពាក្យសមា្ង ត ់HDD-0 SDD ខាងកនែុង អនុញ្្ញ តិ្យ្យមោកអនែកផួ្ស់បដាទរពាក្យសមា្ង ត់មលងហាែប្ដាយរាន។

ការបញចេទលេិននែន័យមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មាន៖

• បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ ជមប្្ងសមនះបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្។

ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព
តារ៉ង 32. ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

មបងកប៊ូតសុែត្ថិភាព អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេែំមែងរការប៊ូតសុែត្ថិភាព។

• មបងកប៊ូតសុែត្ថិភាព—លំនាមំែង្

្ាូែប៊ូតសុែត្ថិភាព ការផួ្ស់ប្តទរមៅកនែុង្ាូែប្បតិបត្តិការប៊ូតសុែត្ថិភាពណកណប្បលក្ខខែៈរបស់ប៊ូតសុែត្ថិភាពមែង្្បីអនុញ្្ញ តការងយតដ្ួមលងសញ្្ញ អនែកមបងកបរ UEFI ។
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មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• Deployed Mode—លំនាមំែង្
• ្ាូែស្ែនក្្ម

Expert Key Management

តារ៉ង 33. Expert Key Management

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Expert Key Management អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ប្គប់ប្គងឃីជំនាញ។

• ការប្គប់ប្គងប្រាប់្ុ្្ាូែតា្តប្្ទែការ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ជមប្្ងសដនការកំែត់ឧបករែ៏ប្គប់ប្គងឃីជំនាញ៖

• PK— លំំនាំមែង្
• KEK

• db

• dbx

ការអនុែត្ត
តារ៉ង 34. ការអនុែត្ត

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

បម្ចេកែិជា្ជ  Intel Hyper-Threading អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Intel SpeedStep អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងកបម្ចេកែិជា្ជ  Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

បម្ចេកែិេ្យា Intel TurboBoost អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Active Cores ការកំែត់មនះអនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកណកណប្ប្ំនួន CPU cores ណែលមានសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

• All Cores—តា្លំនាមំែង្
• 1

មបងក C-States Control អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេស្្ថ នភាពមែករបស់អង្គែំមែងរការបណន្ថ្។

• ស្្ថ នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។
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ការប្គប់ប្គងថា្ពល
តារ៉ង 35. ការប្គប់ប្គងថា្ពល

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេកុំព្យទេ័រកុំ្យ្យមបងកមដាយសវេ័យប្បែត្តិមៅមពលអាដាប់េ័រ AC ប្តទែរានភា្ជ ប់។

• ភាញា ក់មៅមលង AC

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Auto On Time អនុញ្្ញ ត្យ្យ អនែកកំែត់មពលមែោណែលកុំព្យទេ័រប្តទែមបងកមដាយសវេ័យប្បែត្តិ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• បិេ—លំនាមំែង្
• មរសងរ៉ល់ដថ្ង
• រ៉ល់ដថ្ងមធវេងការ
• មប្ជងសដថ្ង

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Peak Shift អនញ្្ញ ត្យ្យអនែកការពារ្ិនមអាយ្ូលមែកមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កថ្ម។ ជមប្្ងសទាងំមនះគឺ៖

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• ណប្បប្បនល—លំនាំមែង្
• ស្តង់ដារ - ស្កថ្មអនែក្យ្យមពញកនែុងកប្្ិតស្តង់ដារ។
• ស្ករហ័ស- ស្កថ្មកនែុងរយៈមពលខួីមដាយមប្បងប្រាស់បម្ចេកែិេ្យាស្កថ្មឆ្ប់រហ័សរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
• ការមប្បងប្រាស់ AC ជា្្្បង
• ផ្ទា ល់ខួនន

ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ទែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្្តង្្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ទែការ និងបញរប់្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ទែការ។

្ំណា:ំ ្ាូែស្កថ្មទាំងអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់ថ្មប្គប់ប្បមេេរានមេ។ មែង្្បីមបងកជមប្្ងសមនះ សូ្បិេជមប្្ងស ការកំែត់ការស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់ ។

មបងក Advanced Battery Charge 
Configuration

ជមប្្ងសមនះ្យ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ មដាយមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់មោកអនែកមប្បង ែិធីស្កថ្មណបបស្តង់ដា និងបម្ចេកមេសម្សេងៗមេសត កនែុងមពលមប្ៅមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងតងនអាយុកាលថ្ម។

បិេ Sleep (ការមែក) ជមប្្ងសមនះកាត់បន្ថយការមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC មៅមពលតប្្ទែការខ្ពស់។

Wake on LAN/WLAN ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ ត្យ្យកុំព្យទេ័រមបងកពីការបិេ មៅមពលមានសញ្្ញ បញ្្ជ រពិមសសពី LAN។ ការមប្កាកពីស្្ថ នភាពរង់ចាំគឺ្ិនេេួលរងឥេ្ធិពលពីការកំែត់មនះមេ មហងយប្តទែណតមបងកែំមែងរការមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ លក្ខែៈមនះ
ែំមែងរការណតមៅមពលណែលកុំព្យទេ័រប្តទែរានភា្ជ ប់មៅនឹងការ្្គត់្្គង់ថា្ពលអគ្គិសនី។

• បិេ—លំនាមំែង្ - ្ិនអនុញ្្ញ តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្្ញ បណា្ត ញពិមសស LAN មៅមពលណែលងេេួលសញ្្ញ មភាញា ្ព ីLAN ឬ LAN ឥតណខសេ។
• LAN ណតបាុមណាោ ះ - អនុញ្្ញ តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្្ញ បណា្ត ញពិមសស LAN។

Enable USB Wake Support អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចាំ។

• Enable USB Wake Support

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ភាញា ក់មពលមដាត Dell USB-C Dock មពល មបងកមលង Dell USB-C Dock ប្តទែរានមបងក ការភា្ជ ប់មៅ Dell USB-C Dock នឹងដាស់ប្បព័ន្ធម្ញពីប្បចាកំារ។

ការប្តនតពិនិត្យែិេ្យុឥតណខសេ ប្បសិនមបងមបងកែំមែងរការ លក្ខែៈពិមសសមនះែឹងពីការភា្ជ ប់ប្បព័ន្ធមៅបណា្ត ញមានណខសេមហងយបនាទា ប់្កបណា្ត ញែិេ្យុឥតណខសេណែលរានមប្ជងសមរីស។

• ការប្តនតពិនិត្យែិេ្យុ WLAN
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• ការប្តនតពិនិត្យ ែិេ្យុ WWAN

Intel Speed Shift 
Technology

អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេ្ុខង្រ Intel Speed Shift Technology ។

• រានមបងក—លំនាំមែង្

បង្ខំបិេ Lpm និង Aspm មដាយបង្ខំ បិេ្ាូែថា្ពលទាប SATA/USB និងការប្គប់ប្គងថា្ពលមៅសក្្ម (ASPM) មៅកនែុង្ាូែដនការ្លិត មដាយបង្ខំ។

ជមប្្ងសឥតណខសេ
តារ៉ង 36. ឥតណខសេ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កុងតាក់រា្ម នណខសេ អនុញ្្ញ ត្យ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណែលអា្ប្តទែរានប្គប់ប្គងមដាយកុងតាក់ឥតណខសេ។ ជមប្្ងសទាំងមនះរួ្មាន៖

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• WLAN

• ប៊ួទធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តទែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

Wireless Device Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ) អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• WLAN

• ប៊ួទធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តទែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

ឥរិយ៉បេ POST

តារ៉ង 37. ឥរិយ៉បេ POST

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

មបងក Numlock ជមប្្ងសបញ្្ជ ក់ ថាប្បសិនមបងជាែំមែងរការ Numlock មបងកមពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

មបងកការប្ពមានពីអាដាប់េ័រ អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ដនការែំមេងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាដាប់េ័រថា្ពលជាក់ោក់។

• មបងកការប្ពមានពីអាដាប់េ័រ—លំនាមំែង្

Extended BIOS POST Time អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកបមងតងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 0 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី

Fastboot អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកបមងតងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមដាយរំលងជំហាន្បរានែ ្ួយ្ំនួន។
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• បប្ងន្ជាអប្បរមា
• ្ាត់្ត់—លំនាមំែង្
• សវេ័យប្បែត្តិ

Fn Lock Options អនុញ្្ញ ត្យ្យមានការបញចេទលរានែ រងងប្រាប់្ុ្ទាងំពីរ <Fn> +<Esc> បិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស ់F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់ដារ និង្ុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនមបងអនែកបិេជមប្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិេមបងក
លក្ខែៈសំខាន់ដនប្រាប់្ុ្ទាងំមនះរានមេ។

• Fn Lock—លំនាមំែង្

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្ាូែចាក់មស្ បិេ/សដាង់ដារ
• ្ាូែចាក់មស្រមបងក/បនាទា ប់បនសេំ—លំនាមំែង្

េទមហា្គ មពញមអប្កង់ អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែកមបងកេទមរាមពញមអប្កង់ មបងរូបភាពប្តទែនឹងគុែភាពបង្ហា ញរបស់មអប្កង់។

• មបងកេទមហា្គ មពញមអប្កង់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស អនុញ្្ញ តឱ្យមោកអនែកមប្ជងសមរីសជមប្្ងសម្សេងៗមែង្្បី ប់ បញចេទល និងរង់ចាំការបញចេទលរបស់អនែកមប្បង បន្តមៅមពលការប្ពមានប្តទែរានរកមឃងញបាុណន្តផ្្អ កមៅប្តង់កំហុស ឬបន្តទាងំមៅមពល កំហុសប្តទែរានរកមឃងញកំេុងមពលែំមែងរការ 
POST ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្្តល់ែំែឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស—លំនាំមែង្
• បន្តមពលមានការប្ពមាន
• បន្តមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

MAC Address Pass-Through ្ុខង្រមនះមធវេងការជំនួសអាសយដា្ឋ ន NIC MAC ខាងមប្ៅជា្ួយអាសយដា្ឋ ន MAC ណែលប្តទែរានមប្ជងសមរីស្កពីប្បព័ន្ធ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• Passthrough MAC Address—លំនាមំែង្
• NIC 1MAC ណែលរានរួ្បញចេទល
• រានបិេ

ការរាបំ្េនិ្្មិតក្្ម
តារ៉ង 38. ការរាបំ្េនិ្្មិតក្្ម

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Virtualization ជមប្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) អា្មប្បងស្ត្ថភាពណ្នែករឹងបណន្ថ្ណែល្្តល់មដាយបម្ចេក ែិេ្យានិ្្មិត Intel ។

• មបងកបម្ចេកែិេ្យានិ្្មិតរបស់ Intel។

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ មបងក ឬបិេ្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) ពីការមប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មដាយបម្ចេក ែិេ្យានិ្្មិត Intel® សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

• មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់

ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។
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ការណថទាំ
តារ៉ង 39. ការណថទាំ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Asset Tag អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកបមងតងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តទែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្មេ។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យទេ័រមោកអនែក។

ការស្ដា  BIOS ្ដាងមេសតពីប្ដាយថាសរឹង ស្្ត រ Bios ពីប្ដាយថាសរឹង—ជមប្្ងសមនះប្តទែរានកំែត់មដាយលំនាំមែង្។ អនុញ្្ញ ត្យ្យមោកអនែករួ្ពីស្្ថ នភាព BIOS ខូ្្ួយ្ំនួនរាត់ពីឯកស្រណែលស្ដា រមេងង ែិញមៅមលងហាែប្ដាយ្្្បងរបស់អនែកមប្បង ឬប្រាប់្ុ្ 
USB ខាងមប្ៅ។

ស្្ត រ BIOS មដាយសវេ័យប្បែត្តិ-អនុញ្្ញ តមោកអនែកស្ដា រ BIOS ែិញ។

្ំណា:ំ ស្្ត រ Bios ពីប្ដាយថាសរឹង ណ្នែកមនះគួរណតមបងក។

ណតងណតអនុែត្ត Integrity Check (ពិនិត្យភាពប្តឹ្ប្តទែ){—អនុែត្ត integrity check រ៉ល់មពលប៊ូត។

ស្្ត រ BIOS មដាយសវេ័យប្បែត្តិ អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកស្ក BIOS ្ដាងមេសតមដាយរា្ម នបញចេទលេិននែន័យអនែកមប្បងប្រាស់។

• អនុញ្្ញ តិមអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ចាប់ម្ដាង្លុបេិននែន័យ អនុញ្្ញ ត្យ្យការលុបមចាលេិននែន័យម្ញពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងប្បកបមដាយសុែត្ថិភាព។

• លុបមៅមលងការចាប់ម្ដាង្បនាទា ប់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តទែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

កំែត់មហតុប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 40. កំែត់មហតុបណាដា ញ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កំែត់មហតុដនប្ពឹត្តិការែ៍របស់ថា្ពល អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍(ថា្ពល) ដនការែំមេងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

កំែត់មហតុដនប្ពឹត្តិការែ៍របស់ BIOS អនុញ្្ញ ត្យ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍ POST ដនការែំមេងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

គុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

តារ៉ង 41. គុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការស្ដា រមេងងែិញដន OS មដាយសវេ័យប្បែត្តិរបស់ Dell ជមប្្ងសមនះប្គប់ប្គងែំមែងរការប៊ូតមដាយសវេ័យប្បែត្តិសប្មាប់គុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist និងសប្មាប់ឧបករែ៍ស្្ត រមេងង ែិញរបស់ Dell ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• បិេ
• 1

• 2—លំនាមំែង្
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• 3
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ការេេួលយកជំនួយ
ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell
លក្ខខែ្ឌ តប្្ទែេុកជា្ុន

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធឺែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលង ែិកតយបប្តជាែេំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាេុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការមនះ
ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្្តល់នូែជមប្្ងសមសងរាំប្េតា្េូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅតា្ប្បមេស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលជា្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់េង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណ្នែកបម្ចេកមេស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិថិជន៖
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ្ូលម្ងលមគហេំព័រ Dell.com/support។
2 មប្ជងសយកប្បមេេរាបំ្េរបស់អនែក។
3 ម្ទាបងផ្ទា ត់ប្បមេស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(មប្ជងសយកប្បមេស/តំបន់ មៅខាងមប្កា្ដនេំព័រមនះ។
4 មប្ជងសយកតំែមសងក្្ម ឬរាបំ្េណែលស្ប្សបណ្្អកមៅតា្តប្្ទែការរបស់អនែក។
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