
بيئة الكمبيوتر

االرتفاع (الحد األقصى):

من 15.2- إلى 3048 متر (من 50- إلى 10,000 قدم)أثناء التشغيل

من 15.2- إلى 10,668 متر (من 50- إلى أثناء التخزين

35,000 قدم)

G2 أو أقل كما يحدده معيار ISA-S71.04-1985مستوى المواد الملوثة المحمولة جًوا
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محّول التيار المتردد

نطاق درجة الحرارة

من صفر إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة أثناء التشغيل 

فهرنهايت)

من 40- إلى 65 درجة مئوية (40- إلى 149 درجة أثناء التخزين

فهرنهايت)

الخصائص المادية

20.8 مم إلى 32.8 مم (0.82 بوصة إلى 1.3 االرتفاع

بوصة)

340.0 مم (13.4 بوصة)العرض

242.5 مم (9.5 بوصة)العمق

قابل للتهيئة حتى أقل من 2.24 كجم (4.9 بوصة)الوزن (مع بطارية خلوية 6 خاليا)

بيئة الكمبيوتر

نطاق درجة الحرارة

من صفر إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة أثناء التشغيل

فهرنهايت)

من 40- إلى 65 درجة مئوية (–40 إلى 149 درجة أثناء التخزين

فهرنهايت)

الرطوبة النسبية (الحد األقصى)

%10 إلى %90 (بدون تكاثف)أثناء التشغيل

%5 إلى %95 (بدون تكاثف)أثناء التخزين

أقصى حد لالهتزاز (باستخدام طيف االهتزاز العشوائي الذي يحاكي بيئة المستخدم):

GRMS 0.66أثناء التشغيل

GRMS 1.30أثناء عدم التشغيل

الصدمة القصوى (أثناء التشغيل  — يتم قياسها أثناء تشغيل Dell Diagnostics على محرك القرص الصلب 

وبذبذبة نصف جيبية زمنها 2 ميللي ثانية؛ أثناء إيقاف التشغيل  — يتم قياسها بواسطة محرك القرص الصلب 

في وضع االرتكاز وبذبذبة نصف جيبية زمنها 2 ميللي ثانية)

G 110أثناء التشغيل

G 160أثناء عدم التشغيل



البطارية

بطارية أيون الليثيوم ”الذكية“ 6 خاليا

53.12 مم (2.09 بوصة)العمق

22.3 مم (0.88 بوصة)االرتفاع

274.5 مم (10.8 بوصة)العرض

0.35  كجم (0.77 رطل)الوزن 

بطارية أيون الليثيوم "الذكية" 9 خاليا

53.12 مم (2.09 بوصة)العمق

42.9 مم (1.69 بوصة)االرتفاع

274.5 مم (10.8 بوصة)العرض

0.56 كجم (1.23 رطل)الوزن 

11.1 فولت تيار مستمرالجهد الكهربائي

4 ساعات عندما ال يكون الكمبيوتر في وضع التشغيلزمن الشحن (تقريًبا)

300 دورة شحن/إفراغ شحنعمر البطارية (تقريبًا)

نطاق درجة الحرارة

من صفر إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة أثناء التشغيل

فهرنهايت)

من 40- إلى 65 درجة مئوية (من 40- إلى 149 أثناء التخزين

درجة فهرنهايت)

CR-2032بطارية خلوية مصغرة

محّول التيار المتردد

100–240 فولت تيار مترددالجهد الكهربائي لإلدخال

1.5 أمبيرتيار اإلدخال

50–60 هرتزتردد اإلدخال 

65 واط أو 90 واططاقة اإلخراج

3.34 أمبير (65 واط) (متصل)تيار اإلخراج

4.62 أمبير (90 واط) (متصل)

تيار مستمر بقوة 19.5 فولت  1الجهد الكهربائي التقديري لإلخراج



الشاشة

دة النوع  لوحة شاشة HD WLED مقاس 14.0 بوصة مزوَّ

 TrueLife بتقنية

173.95 مم (6.85 بوصة)االرتفاع

309.4 مم (12.2 بوصة)العرض

355.6 مم (14.0 بوصة)الخط القطري

220/200 نتالنصوع

x  768 1366الحد األقصى للدقة

60 هرتزمعدل التحديث

0 درجة (مغلقة) حتى 140 درجة زاوية التشغيل

40/40زاوية عرض أفقية

15/30 (ارتفاع/عرض)زاوية عرض عمودية

x  0.252 0.252 ممنسق البكسل

يمكن التحكم في السطوع من خالل اختصارات لوحة عناصر التحكم

المفاتيح (انظر Dell Technology Guide (دليل 

تقنية Dell) للحصول على مزيٍد من المعلومات).

لوحة المفاتيح

86  (الواليات المتحدة  وكندا)؛ 87 (أوروبا)؛عدد المفاتيح

90 (اليابان)

QWERTY/AZERTY/Kanjiالتخطيط

لوحة اللمس

240 حرفًا لكل بوصةدقة موضع X/Y  (وضع جدول الرسومات)

منطقة بمستشعر نشط 79.7 مم (3.13 بوصة)العرض

مستطيل 47.7 مم (1.87 بوصة)االرتفاع



االتصاالت

شبكة اتصال محلية Ethernet 10/100 على لوحة النظاممحول الشبكة

بطاقة WLAN MiniCard داخلية، مزودةالسلكي 

 Bluetooth® وبتقنية ،WiFi 802.11a/b/g/n بـ

الالسلكية

الفيديو

مدمج على لوحة النظامنوع فيديو منفصل

ATI M92-LP ذاكرة DDR3 سعة 512 ميجابايتوحدة التحكم بالفيديو المنفصل والذاكرة

ATI Park ذاكرة DDR3 سعة 1 جيجابايت

UMA مدمج على لوحة النظامنوع فيديو

UMA وحدة التحكم بالفيديوIntel Graphics Media Accelerator HD

UMA سعة تصل إلى 1752 ميجابايت من الذاكرة المشتركةذاكرة الفيديو

LCD واجهة(LVDS) اإلشارة المتفاوتة منخفضة الجهد الكهربائي

الصوت

عالي الدقة ثنائي القنوات نوع الصوت

Realtek ALC269Q-GRوحدة التحكم في الصوت

24 بت (تناظري إلى رقمي ورقمي إلى تناظري)تحويل استريو

صوت عالي الدقة من Intelالوصلة الداخلية 

مكبرات صوت x 2  2 واطمكبرات الصوت 

المفاتيح الوظيفية للوحة المفاتيحعناصر التحكم في الصوت

الكاميرا

1.3 ميجابكسلدقة الكاميرا

x  480 640 بكسل بسرعة 30 إطاًرا في الثانيةدقة الفيديو

(كحد أقصى)

66 درجة مئويةزاوية العرض القطرية



قارئ بطاقة الذاكرة

Realtek RTS5159وحدة التحكم بقارئ البطاقة

قارئ البطاقة المجمعة 7 في 1موصل قارئ البطاقة

 ( SD) بطاقة الذاكرة الرقمية اآلمنة  •  

 ( SDHC) بطاقة الذاكرة الرقمية اآلمنة عالية السعة  •  

( MMC) بطاقة الوسائط المتعددة  •  

+MMC  •  

 Memory Stick  •  

Memory Stick PRO  •  

(H - والنوع M - النوع) xD-Picture بطاقة  •  

بطاقات فالش معتمدة

الذاكرة

موصالن SODIMM يمكن الوصول إليهما من الداخلموصالت الذاكرة 

1 جيجابايت أو 2 جيجابايت أو 4 جيجابايتسعات الذاكرة

DDR3 قدرة 1066 ميجاهرتزنوع الذاكرة

2 جيجابايت، 3 جيجابايت، 4 جيجابايت، 6 تهيئات الذاكرة

جيجابايت، و8 جيجابايت

مالحظة: للحصول على تعليمات حول ترقية الذاكرة انظر Service Manual (دليل الخدمة) على الويب 
.support.dell.com/manuals على العنوان

الموصالت

موصل دخل الميكروفونالصوت

موصل سماعات الرأس/مكبر صوت استريو واحد

Mini-Card نصفيةبطاقة Mini-Card موصل واحد لبطاقة

HDMIموصل واحد ذو 19 سًنا

موصل RJ45 واحدمحول الشبكة

USBUSB 2.0 ثالث موصالت ذات 4 أسنان متوافقة مع

موصل ذو 15 فتحةالفيديو



 Dell™ Inspiron™ 1464 طراز
المواصفات الشاملة

يوفر هذا المستند معلومات قد تحتاجها عند إعداد الكمبيوتر وتحديث برامج التشغيل الخاصة به وترقيته.

    مالحظة: قد تختلف العروض حسب المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة الكمبيوتر، انقر فوق

Start (ابدأ) Help and Support  (التعليمات والدعم) ثم حدد خيار عرض المعلومات المتعلقة 

بالكمبيوتر.

المعالج

Intel® Core™ i5النوع 

Intel Core i3

ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى األول سعة 32-كيلوبايت L1 cache (ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى األول)

لكل تعليمة و32 كيلوبايت للبيانات لكل مكون أساسي

ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثاني سعة 256-كيلوبايت L2 cache (ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني)

لكل تعليمة مشتركة/بيانات لكل مكون أساسي

ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الثالث بسعة تصل إلى L3 cache 4 (ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث)

ميجابايت لكل تعليمة مشتركة/بيانات مشتركة بين كل 

المكونات األساسية

معلومات الكمبيوتر

Intel HM55مجموعة رقائق النظام

64 بتعرض ناقل البيانات

64 بتعرض ناقل ذاكرة DRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية) 

4 ميجابايتEPROM فالش
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