Acer TravelMate B114-21 pomoże uczniom
w nauce. Za nami premiera na targach BETT
2019
14-calowy Acer TravelMate B114-21 to nowy model laptopa, który będzie wsparciem
w nauce zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Z dostępnym na rynku 11,6-calowym
notebookiem Acer TravelMate serii B118, będą od teraz tworzyć parę notebooków, które
pozwolą na komfortową pracę, ale też na pełne wykorzystanie twórczego potencjału dzieci
i młodzieży. Acer zaprezentował nowe komputery TravelMate B114-21 na odbywających się
od 23 do 26 stycznia w Londynie targach BETT 2019.

Solidny i pełen energii notebook
Wytrzymały 14-calowy komputer Acera posiada duży ekran, ale też solidną konstrukcję, która
chroni go przed szkolną codziennością. Dodatkowo notebook posiada gumowe ochraniacze
i odporną na uderzenia obudowę. Jego wytrzymałość spełnia normy obowiązujące w Armii
Stanów Zjednoczonych (MIL-STD 810G).
Notebook nie zawiedzie też po powrocie do domu i podczas odrabiania zajęć domowych – dzięki
możliwości działania na baterii do 10 godzin.
Mocne podzespoły i duży ekran
Acer TravelMate B114-21 to urządzenie, na którym bez problemu będą działać nawet
wymagające aplikacje multimedialne potrzebne do nauki – notebook jest wyposażony
w procesory 7. generacji AMD A6-9220C APU i kartę graficzną Radeon R5. Nowy TravelMate
został wyposażony w dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 256 GB lub w innej konfiguracji w
pamięć flash eMMC do 64GB.
Duży ekran notebooka to z kolei więcej możliwości uczenia się – także wspólnie z kolegami
i koleżankami z klasy. Jest to możliwe dzięki szerokiemu, 14-calowemu ekranowi Full HD
i zawiasom 180 stopni, dzięki czemu ekran można położyć na płasko. Pomoże to we wspólnej
pracy i udostępnianiu materiałów innym uczniom.

Dostęp do sieci i łatwe podłączenie podzespołów
Kluczowe znaczenie podczas uczenia się ma także niezawodne połączenie z siecią, dlatego
notebook Acer TravelMate B114-21 został wyposażony w bezprzewodową łączność 802.11ac oraz
port Ethernet RJ-45.
Posiada także pełen wybór portów: HDMI, USB 3.1, 2 x USB 2.0 oraz czytnik kart SD.
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zainstalowane w notebooku oprogramowanie Microsoft Intune for Education umożliwia
administratorom IT łatwe zarządzanie wszystkimi urządzeniami, niezależnie od wielkości szkoły.
Oprogramowanie obejmuje narzędzia wspierające instalację i zarządzanie takie jak chociażby
Autopilot, dzięki czemu treści znajdujące się w komputerach są mniej narażone na złośliwe
oprogramowanie. Korzystając z systemu Windows 10 w trybie S, uczniowie mogą z kolei szybko
i bezpiecznie uruchamiać bezpieczne aplikacje zweryfikowane przez Microsoft, a także
potrzebne im do nauki aplikacje.
To tylko część rozwijającej się linii edukacyjnej TravelMate
TravelMate B114-21 stanowi część linii komputerów edukacyjnych udostępnionych w ubiegłym
roku, wśród których znajdują się też B118 oraz Spin B1. Cała linia zapewnia uczniom
i nauczycielom oraz edukatorom większe możliwości wybierania potrzebnych im do nauki
funkcji, w tym takich jak ekran, który można dowolnie obracać o 360 stopni.
Dostępność
Nowy Acer TravelMate B114-21 będzie dostępny dla klientów końcowych, edukacyjnych
i komercyjnych w Polsce od drugiego kwartału 2019 r. Ceny zostaną podane w późniejszym
terminie.
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