
Nowe Chromebooki Acer do domu i biura 

Acer wprowadza do oferty cztery nowe Chromebooki. Laptopy dostępne są w           
wersjach 13 i 15 calowych oraz z ekranami 360° i tradycyjnymi. Nowe modele             
wyposażone są w ekrany dotykowe. W Polsce pojawią się w czwartym kwartale 2018             
roku.  

Chromebook 13 i Chromebook Spin 13  

Mniejsze modele Chromebooków charakteryzują się stylową i trwałą aluminiową obudową          
oraz 13,5-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD+ w formacie 3:2. Nowe           
notebooki Acer Chromebook wykorzystują procesory Intel® Core™ ósmej generacji, które          
zapewniają wyjątkową wydajność i oszczędność energii, co przekłada się na wysoką           
efektywność pracy. 

Ekrany o proporcji 3:2 zapewniają większą przestrzeń pionową niż ekrany 16:9, ułatwiając            
pracę w dokumentach i arkuszach. Do modelu Chromebook Spin 13 dołączony jest rysik             
Wacom® EMR, który można wygodnie przechowywać w dedykowanym gnieździe         
urządzenia.  

Urządzenia są wyposażone w porty USB 3.1 typu C po obu stronach urządzenia, co ułatwia               
komfortowe ładowanie. Możliwości urządzeń Chromebook Spin 13 i Chromebook 13 można           
rozszerzyć, podłączając je za pomocą jednego kabla do stacji dokującej USB-Type-C Dock            
II firmy Acer, przekształcając je w wydajną stację roboczą.  

Chromebook 15 i Chromebook Spin 15  

Zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy szukają wygodnych i niedrogich           
urządzeń do pracy i rozrywki. Modele te wyposażone są w 15,6 calowe ekrany i pojemne               
baterie, zapewniające nawet 13-godzinny czas pracy.  

"Acer jest liderem na rynku Chromebooków, oferując szeroką gamę formatów, rozmiarów i            
wzorów, które spełniają potrzeby naszych klientów. Dzisiaj poszerzamy naszą linię o nowe            
modele", powiedział James Lin, dyrektor generalny Acer ds. notebooków komercyjnych w           
dziale IT Products Business. "Nowe Chromebooki Acer z dużymi, 15-calowymi          
wyświetlaczami Full HD idealnie nadają się do realizowania projektów w pracy i w szkole, do               
odtwarzania multimediów i uruchamiania najnowszych"- dodał. 

Duży wyświetlacz Full HD IPS uzupełniony jest dwoma pełnowymiarowymi głośnikami          
skierowanymi w górę, które zapewniają zwiększoną moc i zasięg dźwięku.          
Bezwentylatorowa konstrukcja umożliwia cichą pracę, nawet w bibliotece czy salach          
wykładowych, co czyni Chromebooki doskonałymi rozwiązaniami dla uczniów i studentów. 

 

Prosta obsługa  

 



Wszystkie nowe modele Chromebooków mogą być wyposażone w szklane ekrany dotykowe           
Corning® Gorilla®, które zapewniają płynną nawigację podczas przeglądania stron         
internetowych i korzystania z aplikacji.  

W seriach Chromebook Spin zawiasy pozwalają na obracanie ekranu o 360°, dzięki temu             
może być używany jako tablet, notebook, monitor lub w trybie namiotu. Ułatwia to czytanie              
tekstów, przeglądanie zdjęć, oglądanie filmów i pozostawanie w kontakcie ze znajomymi,           
korzystając z mediów społecznościowych. 

 

Chrome OS  
 
Nowe Chromebooki pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Chrome OS. Urządzenia w 
pełni obsługują aplikacje Android za pośrednictwem Google Play. Dzięki temu użytkownicy 
mają dostęp zarówno do aplikacji Chrome, jak i ponad dwóch milionów aplikacji Android.  
 

Specyfikacja 

 Chromebook 13 Chromebook 
Spin 13 

Chromebook 15 Chromebook 
Spin 15 

procesor Intel Core  
i3-8130U 

Intel Pentium  
4415U 

Intel Celeron  
3865U 

Intel Core  
i5-8250U 

Intel Core  
i3-8130U 

Intel Celeron  
N3450 

Intel Celeron  
N3350  

 

Intel Pentium  
N420 

Intel Celeron  
N3450  

Intel Celeron  
N3350 

RAM do 16 GB   
LPDDR3 

do 16 GB   
LPDDR3 

do 8 GB LPDDR2  do 8 GB LPDDR4  

pamięć 
masowa 

do 64 GB eMMC do 128 GB eMMC 32 GB eMMC do 64 GB eMMC 

ekran 13,5” Full HD+   
IPS 3:2  
(2256x1504), 
dotykowy  

13,5” Full HD+   
IPS 3:2  
(2256x1504), 
dotykowy  

15.6” Full HD IPS    
16:9, dotykowy  
(opcjonalnie) 

15.6” Full HD IPS    
16:9, dotykowy 

 

 



Ceny i dostępność w Polsce 

Chromebook 15 będzie dostępny w Polsce w czwartym kwartale 2018 roku i w cenach od               
1559 do 2099 zł. 

Chromebook 15 Spin będzie dostępny w Polsce w czwartym kwartale 2018 roku i w cenach               
od 1699 do 2199 zł. 

Chromebook 13 Spin będzie dostępny w Polsce w czwartym kwartale 2018 roku i w cenach               
od 2799 do 3699 zł. W przypadku Chromebooka 13 nie jest jeszcze znana data              
wprowadzenia do Polski. 

 

 

 


