
Dell Precision M4800/M6800
اتيزلماو عدادالإ لحو ماتمعلو

اتتحذيرلا لحو

 :تحذير
.فاةالو وأ يةصشخ صابةلإ ضتعرلا وأ تلكاتملماب رضر ثحدو احتمال لىا" تحذير "كلمة يرشت

M4800 — القاعدة نظرمو خلفيو ماميأ نظرم

ماميالأ نظرلما. 1 شكل

شاشةلا مزلإج.1  
فونويكرلما.2
ييارتخا (ايرمكالا.3 )
باحصم.4  LED ايرمكالاب الخاص
فونويكرلما.5
شاشةلا مزلإج.6
شاشةلا.7
2 (تالصو اتبركم.8 )
يلغشتلا رز.9
صلمو.10  DisplayPort

صلمو.11  USB 3.0
صلمو.12  USB 3.0 تخدامساب  PowerShare
تةباثلا اصقرالأ كمحر.13
ييارتخا (صابعالأ بصمات ئقار.14 )
اللاسلكي الإتصال تاحفم.15
يحتافلما حةلو.16
ييارتخا (تلامس افطرأ نبدو بطاقات ئقار.17 )
اللمس حةلو.18
شاشةلا مزلإج يرتحر رز.19
3 (اللمس حةلو اررزأ.20 )

P30F, P20E: الرقابي النموذج
P20E001, P30F001: الرقابي النوع
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3 (يهجوتلا اررزأ.21 )
يهجوتلا عصا.22
قفل مؤشر.23  caps

هازلجا حالة يحباصم.24
 تالصو ىتوسم في تحكملا اررزأ.25

الخلفي نظرلما. 2 شكل

يدبرتلا تحةف.1
بكةشلا صلمو.2
صلمو.3  VGA
صلمو.4  eSATA/USB 2.0
صلمو.5  HDMI
يدبرتلا تحةف.6
الطاقة صلمو.7
مانالأ بلك تحةف.8
صلامو.9  USB 3.0 (2)
فونويكرلما صلمو.10
سأالر سماعة صلمو.11

 الصلب صالقر كمحر حالة باحصم.12
يةبطارلا حالة باحصم.13
الطاقة باحصم.14
ةالذاكر بطاقة تحةف.15
يةئوضلا اصقرالأ كمحر حالة باحصم.16
يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا رز.17
يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا تحةف.18
يةئوضلا اصقرالأ كمحر.19
ييارتخا (يةكلذا بطاقةلا ئقار تحةف.20 )
تحةف.21  ExpressCard
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القاعدة نظرم. 3 شكل

يةبطارلا يةحاو.1
تةباثلا اصقرالأ كمحر اجخرا مزلإج.2
تةباثلا اصقرالأ كمحر مانأ سمارم.3
بطاقة تحةف.4  SIM

يةبطارلا يرتحر مزلإج.5
ساءرالإ صلمو.6

M6800 — القاعدة نظرمو خلفيو ماميأ نظرم

ماميالأ نظرلما. 4 شكل

شاشةلا مزلإج.1  
فونويكرلما.2

ييارتخا (ايرمكالا.3 )
باحصم.4  LED ايرمكالاب الخاص
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فونويكرلما.5
شاشةلا مزلإج.6
شاشةلا.7
2 (تالصو اتبركم.8 )
يلغشتلا رز.9
صلمو.10  DisplayPort
صلمو.11  USB 3.0
صلمو.12  USB 3.0 تخدامساب  PowerShare
تةباثلا اصقرالأ كمحر.13
ييارتخا (صابعالأ بصمات ئقار.14 )
اللاسلكي الإتصال تاحفم.15

يحتافلما حةلو.16
ييارتخا (تلامس افطرأ نبدو بطاقات ئقار.17 )
اللمس حةلو.18
شاشةلا مزلإج يرتحر رز.19
3 (اللمس حةلو اررزأ.20 )
3 (يهجوتلا اررزأ.21 )
يهجوتلا عصا.22
قفل مؤشر.23  caps
هازلجا حالة يحباصم.24  
 تالصو ىتوسم في تحكملا اررزأ.25

الخلفي نظرلما. 5 شكل

يدبرتلا تحةف.1
صلمو.2  VGA
بكةشلا صلمو.3
صلمو.4  HDMI
صلمو.5  eSATA/USB 2.0
يدبرتلا تحةف.6
الطاقة صلمو.7
مانالأ بلك تحةف.8
صلامو.9  USB 3.0 (2)
فونويكرلما صلمو.10
سأالر سماعة صلمو.11

 الصلب صالقر كمحر حالة باحصم.12
يةبطارلا حالة باحصم.13
الطاقة باحصم.14
ةالذاكر ئقار تحةف.15
يةئوضلا اصقرالأ كمحر حالة باحصم.16
يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا رز.17
يةئوضلا اصقرالأ كمحر اجخرا تحةف.18
يةئوضلا اصقرالأ كمحر.19
ييارتخا (يةكلذا بطاقةلا ئقار تحةف.20 )
تحةف.21  ExpressCard
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القاعدة نظرم. 6 شكل

يةبطارلا يةحاو.1
تةباثلا اصقرالأ كمحر اجخرا مزلإج.2
تةباثلا اصقرالأ كمحر مانأ سمارم.3
بطاقة تحةف.4  SIM

يةبطارلا يرتحر مزلإج.5
ساءرالإ صلمو.6

 :تحذير
 تلافا لىا اءهولا تدفق عاقةا دييؤ نأ يمكن. يلهغشت ناءثأ مغلقة يد بةيقح ثلم اء،هولا تدفق بضعف يزتمت ئةيب في Dell جهاز نّتخز لإ. هالخاد بةترالأ اكمترب سمحت ولإ ية،التهو تحاتف داخل ياءشأ تدفع وأ يق،عت لإ
.تريوبكملا في وأ حةوالمر في شكلةم دجوو لىا يرشي ولإ يعيبط حةوالمر عن يصدر الذي يججضلا. تريوبكملا ةارحر جةدر تفاعار ندع حةوالمر يلغشتب تريوبكملا ميقو. يقحر ثحدو في ببستت قد وأ تر،يوبكملا

يعسرلا عدادالإ

 :تحذير
/www.dell.com انظر سات،الممار فضلأ لحو يةفاضا ماتمعلو على لللحصو. تريوبكملا جهاز مع دةارالو مانالأ ماتمعلو اءةقر يرجى سم،قلا هذا في ضحةالمو اءاتجرالإ من اءجرا يأ في عوشرلا بلق

regulatory_compliance 

 :تحذير
يحةصح يرغ يقةبطر الكابل يلصوت وأ افق،توم يرغ كابل تخدامسا دييؤ فقد ولذا،. بلدانلا ينب يارتلا ائحوشر يارتلا صلاتمو تلفتخ ذلك، معو. العالم نحاءأ يعجم في هربيكلا يارتلا نافذم مع ددترلما يارتلا مهايئ يعمل  

.ةجهزالأ تلف وأ يقحر بشون لىا هربيكلا يارتلا نفذبم وأ الطاقة، يحةشرب

 :يهبنت
 صلالمو يةاوز باعتا من كدتأ دد،ترلما يارتلا مهايئ كابل بلف يامكق ندع. الكابل تلافا نبجتت لكي فقبر لكنو باتثب اسحبو سه،فن الكابل يسلو صل،المو سكمأ تر،يوبكملا من ددترلما يارتلا مهايئ كابل فصل ندع
.الكابل تلافا نبجتت لكي ددترلما يارتلا مهايئ على دجوالمو

 :ملاحظة
.بطلبها تقم لم ذاا ةجهزالأ بعض دتر لإ قد

.هربيكلا يارتلا خذبمأو تريوبكملاب به الخاص صلالمو في ددترلما يارتلا مهايئ يلصوتب قم.1

AC Adapter. 7 شكل
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).ييارتخا (بكةشلا بلك يلصوتب قم.2

بكةشلا صلمو. 8 شكل

).ييارتخا (يحتافم حةلو وأ سماو ثلم ،USB ةجهزأ يلصوتب قم.3

USB صلمو. 9 شكل

.تريوبكملا يلغشتل يلغشتلا رز على اضغط ثم تر،يوبكملا شاشة تحفا.4

يلغشتلا رز. 10 شكل

 :ملاحظة
ً.ثلام طابعة خر،أ خارجي جهاز يأ وأ ساءرا هازبج تريوبكملا يلصوت وأ بطاقات يأ يبكرت بلق قلالأ على احدةو ةمر يلهغشت يقافاو تريوبكملا يلغشتب متقو نبأ يوصى

اصفاتالمو

 :ملاحظة
فرتولما المالك يللد في اصفاتالمو سمق لىا اذهب بك، الخاص تريوبكملل شاملةلا اصفاتالمو على فتعرلل. بك الخاص تريوبكملا مع شحنلل القانون هايقر التي تلك هي يةلاتلا اصفاتالمو. نطقةلما سبح ضوالعر تلفتخ قد  
 الخاص تريوبكملا لحو ماتالمعلو ضلعر يارلخا حددو Windows يلغشت نظام في الدعمو تعليماتلا لىا اذهب بك، الخاص تريوبكملا ينتكو لحو ماتالمعلو من يدلمز. dell.com/support في الدعم قعمو في
.بك

 :ملاحظة
 يمكن. ىخرأ املعوو يل،غشتلا نظامو نظام،لا ةذاكر حجم سبح ذلكو ماتسوالر لدعم يةفكا نظام ةذاكر تخدامسا يمكن. نظاملا ةذاكرو بركأ ماتسور وأ جابايتيج 2 ذات نظمةالأ لدعم بت 64 يلغشت نظام فرتو ميلز
 .dell.com/support قعالمو من بت 64 نفصلم ماتسور يلغشت نامجبر يلنزت

يارتلا

AC Adapter

M4800180 اتو

M6800240 اتو

لتفو 19.5اجخرالإ
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التيار

يارت لتفو 240 لىا ددترم يارت لتفو 100 مندخالالإ يةتلوف  
ددترم

يربمأ مللي 210 / لتفو 3ةالمصغر يةالخلو يةبطارلا

المادية انبالجو

M4800M6800

اللمسلمس نبدواللمسلمس نبدو

تفاعالإر

صةبو 1.42 (مم 36.1)صةبو 1.30 (مم 33.1)صةبو 1.29 (مم 32.9يةماملأا يةحانلا

)صةبو 1.58 (مم 40.2)صةبو 1.46 (مم 37.2)صةبو 1.44 (مم 36.7يةفللخا يةحانلا

ضالعر

)صةبو 16.40 (مم 416.7)صةبو 14.80 (مم 376

العمق

)صةبو 10.65 (مم 270.6)صاتبو 10.07 (مم 256

)دنىالأ الحد (نزالو

)طلر 7.89 (جمك 3.58)طلر 6.38 (جمك 2.89

يةئيبلا الخصائص

)نهايتهرف جةدر 95 لىا نهايتهرف جةدر 32 من (يةئوم جةدر 35 لىا يةئوم جةدر 0 منيلغشتلا ةارحر جةدر

Information para NOM (únicamente para México)
).NOM (يةسمرلا يةكيسكلما يرياعلما باتلطتم مع افقةتوم ندتسلما هذا في يهلا شارُلما هازلجا لحو فقةمر يةلاتلا ماتالمعلو

Voltaje de alimentación100 VAC – 240 VAC

Frecuencia50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico M4800: 2.34 A / 2.5 A 

M6800: 3.5 A 

Voltaje de salida 19.50 V de CC

Intensidad de salida9.23 A / 12.3 A 

دارالموو ماتالمعلو من يدالمز عن بحثلا

:لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو www.dell.com/regulatory_compliance اننوعلا على يميظنتلا افقتولل يبالو قعموو تريوبكملا جهاز مع دةارالو يةيمظنتلا ثائقالوو مانالأ نداتتسم انظر

مانالأ ساتممار فضلأ•

يةيمظنتلا هادةشلا•

يةشربلا ندسةهلا•

:لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو www.dell.com انظر
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الضمان•

)فقط تحدةلما للولإيات (دنوبلاو طوشرلا•

النهائي تخدمسلما يصخرت يةقافتا•

 www.dell.com/support/manuals اننوعلا على تجنلما لحو يةفاضا ماتمعلو فرتوت

© 2013 Dell Inc.

™و ،Latitude ON ™و ،Latitude ™و ،Precision ON™,ExpressCharge ™و ،Dell Precision و ،DELL شعار ™و ،Dell: نصلا هذا في تخدمةسلما يةجارتلا العلامات
OptiPlex، و™ Vostro، و™ Wi-Fi Catcher™ كةشرب خاصة يةتجار علامات هي Dell Inc. Intel، و® Pentium، و® Xeon، و® Core، و™ Atom، و™ Centrino، و®

Celeron® ةكشرب ةصاخ لةجسم ةيراتج تاملاع هي Intel Corporation ىرخأ نالدبو ةدحتلما تايلإولا في. AMD® و لةجسم ةيراتج ةملاع هي AMD Opteron، و™ AMD Phenom، و™
AMD Sempron، و™ AMD Athlon، و™ ATI Radeon، و™ ATI FirePro™ ةكشرب ةصاخ ةيراتج تاملاع هي Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft، و®
Windows، و® MS-DOS، و® Windows Vista، ـب صالخا ليغشتلا ءدب رز ®و Windows Vista، و Office Outlook® ةكشرب ةصاخ لةجسم ةيراتج تاملاع وأ ةيراتج تاملاع اما هي 

Microsoft Corporation ىرخأ نالدب وأ/و ةدحتلما تايلإولا في. Blu-ray Disc™ ةكشرل ةكولمم ةيراتج ةملاع هي Blu-ray Disc Association (BDA) تلاغشلماو صارقلأا لىع امهادختساب صخرمو. 
 ةكشرب ةصاخ لةجسم ةيراتج ةملاع يع ®Wi-Fi .صيخرت ىضتقبم متي .Dell Inc ةطساوب ةملاعلا هذهل مادختسا يأو .Bluetooth® SIG, Inc ةكشر ةطساوب ةكولممو لةجسم ةيراتج ةملاع هي ®Bluetooth ةمكل ةملاع

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
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