
 

 

 

Nauja nešiojamųjų kompiuterių serija 
„Acer Aspire“ tenkina įvairiausius klientų 
poreikius 

Redaktoriaus apžvalga 

 „Acer Aspire“ serijos kompiuteriai ir toliau gerokai lenkia konkurentus savo galingomis 

naujausiomis grafikos priemonėmis, apdorojimo galimybėmis ir siaurakraščiais FHD 

ekranais. 

 „Acer Aspire 7“ yra 8-os kartos „Intel® Core™ i7“ procesorius, iki 1 TB NVMe PCIe SSD 

RAID 0, kurie gerina produktyvumą ir našumą, ir 2TB HDD 

 „Acer Aspire 5“ yra 8-os kartos „Intel Core i7“ procesorius su „NVIDIA® GeForce® 

MX250“ vaizdo plokšte arba 2-os kartos „AMD Ryzen™ Mobile Processor“ su „Radeon™ 

Vega Graphics“ ir atskira „Radeon RX 540“ vaizdo plokšte ploname, aukščiausios 

kokybės aliuminio korpuse 

 „Acer Aspire 3“ yra 8-os kartos „Intel Core i7“ procesorius su „NVIDIA® GeForce® 

MX250“ vaizdo plokšte arba 2-os kartos „AMD Ryzen™ Mobile Processor“ su „Radeon™ 

Vega Graphics“ ir atskira „Radeon RX 540“ vaizdo plokšte, „Precision TouchPad“ ir 

„Acer BlueLightShield™“  

Niujorkas (2019 m. balandžio 11 d.) „Acer“ šiandien pristatė paskutinius populiariosios 

„Aspire“ serijos nešiojamųjų kompiuterių atnaujinimus ir naujus modelius. „Aspire“ serija, 

kurioje naudojama „Windows 10“, patenkina įvairiausius poreikius.  

„Acer Aspire 7“: Žaibo greitumo galia  

Skirta tiems, kurie nori pasiimti galingą nešiojamąjį kompiuterį bet kur – pvz., 

profesionaliems naudotojams, dizaineriams ir turinio kūrėjams – „Acer Aspire 7“ yra ne tik 

gražaus dizaino daiktas su metaliniu dangteliu ir klaviatūra, bet ir itin našus įrenginys, 

Pranešimas spaudai 



teikiantis neįtikėtinus vaizdus, aukščiausios kokybės garsą ir turintis galingą procesorių.  

Turintis 8-os kartos „Intel® Core™ i7“ procesorių, naujausią „NVIDIA® GeForce® GTX“ vaizdo 

plokštę ir iki 16 GB DDR4 atmintį, „Aspire 7“ turi pakankamai galios lengvai kelioms 

užduotims vykdyti vienu metu daug kompiuterio resursų naudojančiomis programomis. 

 

Aukštesnio lygio našumas 

 

„Aspire 7“ suteikia profesionalams pranašumą, nes jame yra daugybė raiškiojo turinio 

kūrimo ir redagavimo galimybių. Atidaryti ir redaguoti didžiulius failus visiškai paprasta, 

naudojant šį iki 16 GB sparčios DDR4 atminties ir iki 1 TB PCIe NVMe SSD RAID 0 ir iki 2 TB 

HDD turintį įrenginį. Naudotojai gali dirbti bet kokioje aplinkoje patogiai naudodami 

kompiuterio foninio apšvietimo klaviatūrą.  

 

Vaizdai šiame 15,6 colio siaurakraščiame IPS1 „Full HD“ ekrane yra neįtikėtino aiškumo, o 

„Acer Color Intelligence™“ suteikia intensyvesnių šėšėlių ir išryškina smulkias detales. „Acer 

TrueHarmony™“ technologiją naudojantis „Aspire 7“ suteikia gilius žemuosius garsus ir 

stiprų garsą visiems naudojamiems garsams. Taip pat siūlo neįtikėtinas žaidimų funkcijas, 

kad pasijustumėte tarsi tikras numylėtinis.  

 

Siūlomos išplėstinės jungiamumo parinktys, nesvarbu, kokie įrenginiai prijungiami, „Aspire 

7“ turi visą eilę prievadų, įskaitant HDMI ir USB 3.1. Taip pat ji teikia stiprų belaidžio ryšio 

signalą, naudojant 802.11 2x2 AC su MU-MIMO technologija. 

 

Prie skirto lengvai naudoti judant kompiuterio naudotojai gali prisijungti lengvai ir saugiai 

paliesdami įtaisytąjį pirštų atspaudų skaitytuvą per „Windows Hello“. Su 

„Microsoft“ asmenine skaitmenine pagalbos priemone „Cortana“ klientai gali keliauti 

laisvomis rankomis ir komandas perduoti balsu. „Precision TouchPad“ padeda naudotojams 

dirbti efektyviau, be to, „Aspire 7“ yra sertifikuotas „Skype“ verslui. 

 

„Acer Aspire 5“: galingas, praktiškas, daugybę funkcijų turintis kasdienis 

kompiuteris 

Skirtas šeimos naudotojams, tinklaraštininkams, fotografams ir entuziastams, kuriems 

reikia galingo, daugybę funkcijų turinčio kompiuterio. „Aspire 5“ skirtas naudoti mobiliai ir 

stilingai. Šlifuoto aliuminio 17,95 mm (0,70 colio) storio korpuso, su 15,6 colio „Full 

HD“ IPS1 ekranu, 8-os kartos „Intel Core i7“ procesoriumi, „NVIDIA GeForce MX250“ vaizdo 



plokšte arba 2-os kartos „AMD Ryzen™ Mobile Processor“ su „Radeon™ Vega Graphics“ ir 

atskira „Radeon RX 540“ vaizdo plokšte kompiuteris „Aspire 5“ yra itin našus, sparčiai 

įkelia programas ir sklandžiai atlieka kelias užduotis vienu metu. Siauras 7,82 mm (0,31 

colio) korpuso su grioveliu įrenginys turi didesnį „Full HD“ IPS1 ekraną, „Acer Color 

Intelligence“ suteikia ryškias, tikroviškas spalvas, o „AcerTrueHarmony™“ technologija 

pagyvina muziką ir filmus realistiškais aiškiais garsais. 

 

Be patogaus pasirinktinio pirštų atspaudų skaitytuvo, skirto prisijungti, įrenginys 

suderinamas su „Cortana“ asmenine skaitmenine pagalbos priemone – kita galinga 

„Windows 10“ funkcija, suteikiančia galimybę valdyti balsu. Per vieną iš USB prievadų 

palaikomas įkrovimas neprisijungus prie maitinimo lizdo, kad telefonai rečiau pritrūktų 

energijos2. 

 

Išplėstinių galimybių, puikaus dizaino „Aspire 5“ patenkina daugybę naudotojų 

reikalavimų, jis palaiko gyvenimo stilių, kai naudojama daug medijos, todėl bet kas gali 

kurti ir dalytis filmais. Teikiantis tiek nuotraukų redagavimo, tiek skelbimo internete 

funkcijas „Aspire 5“ yra labai svarbus įrankis naudotojams, ieškantiems didesnio 

multimedijos našumo.  

 

„Acer Aspire 3“: itin vertingas multimedijos įrenginys darbui, mokymuisi ir 

žaidimams 

 

Skirtas aktyviems, įsitraukusiems ir filmus mėgstantiems naudotojams „Acer Aspire 3“ yra 

stilingas klasikinis stulbinamai plono korpuso, įspūdingai malonaus paviršiaus 14, 15,6 ir 

17,3 colio nešiojamasis kompiuteris su „Full DH“ 1080p skyros ekranu, perteikiančiu gyvas, 

ryškias ir tikroviškas spalvas.  

 

„Aspire 3“ su 8-os kartos „Intel Core i7“ procesoriumi, „NVIDIA® GeForce® MX250“ vaizdo 

plokšte arba 2-os kartos „AMD Ryzen™ Mobile Processor“ su „Radeon™ Vega Graphics“ ir 

atskira „Radeon RX 540“ vaizdo plokšte galima naudotis galingomis multimedijos 

funkcijomis ir pramogauti. 512 GB PCIe SSD ir 1 TB HDD suteikia daugybę vietos medijai, 

nuotraukoms ir darbo projektams.  

 

Be to, „Aspire3“ turi tokias funkcijas, kaip 16 GB DDR4 atmintis, „Acer 

BluelightShield™“ technologija, kuri padeda apsaugoti akis, HDMI prievadą, tris USB 

prievadus, o 17 colių versijoje yra įtaisytas DVD diskų leistuvas. „Precision TouchPad“ yra 



daug jautresnis nei tradiciniai jutikliniai pultai, o klavišinė klaviatūra teikia puikų jutiklinį 

grįžtamąjį ryšį. Stiprus, pastovus belaidžio ryšio signalas išlaikomas naudojant strateginę 

įtaisytąją 802.11ac belaidę anteną.  

 

 

 

Kainodara ir pasiekiamumas 

„Acer Aspire 7“ serijos kompiuteriai JAV bus pasiekiami nuo birželio mėn., o jų kaina 

prasidės nuo 999,99 USD; EMEA kompiuteriai bus pasiekiami nuo liepos mėn., o jų kaina 

prasidės nuo 999,00 EUR; Kinijoje kompiuteriai bus pasiekiami nuo birželio mėn., o jų 

kaina prasidės nuo 6 499 RMB. 

„Acer Aspire 5“ serijos kompiuteriai JAV bus pasiekiami nuo birželio mėn., o jų kaina 

prasidės nuo 379,99 USD; EMEA kompiuteriai bus pasiekiami nuo rugpjūčio mėn., o jų kaina 

prasidės nuo 499,00 EUR; Kinijoje kompiuteriai bus pasiekiami nuo birželio mėn., o jų 

kaina prasidės nuo 4 499 RMB. 

„Acer Aspire 3“ serijos kompiuteriai JAV ir EMEA bus pasiekiami nuo gegužės mėn., o jų 

kaina prasidės nuo 349,00 USD ir 379,00 EUR (atitinkamai); Kinijoje kompiuteriai bus 

pasiekiami nuo birželio mėn., o jų kaina prasidės nuo 2 499 RMB. 

Niujorke šiandien spaudos atstovams next@acer surengtame renginyje, kuriame įmonė 

pristatė daugybę naujų įrenginių ir sprendimų, skirtų žaidėjams, kūrėjams, šeimoms, 

studentams ir profesionalams, buvo pristatyti naujosios „Aspire 7“, „Aspire 5“ ir „Aspire 

3“ serijos nešiojamieji kompiuteriai. Daugiau informacijos rasite apsilankę 

www.acer.com/nextatacer. 

Tikslios specifikacijos, kainos ir galimi modeliai skirtinguose regionuose skirsis. Norėdami 

sužinoti apie konkrečiose rinkose parduodamus kompiuterius, produktų specifikacijas ir 

kainas, susisiekite su artimiausiu „Acer“ biuru ar parduotuve, kurių kontaktus rasite 

apsilankę www.acer.com.  

Apie „Acer“  

„Acer“ buvo įkurta 1976 m. kaip techninės, programinės įrangos ir paslaugų įmonė, kurios veikla apima 
inovatyvių gaminių, padedančių gerinti žmonių gyvenimus, tyrimus, dizainą, rinkodarą, pardavimą ir 
palaikymą. „Acer“ siūlo kompiuterius, ekranus, projektorius, serverius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius 
telefonus ir ant rankos nešiojamus įrenginius. Ji taip pat kuria debesies technologijomis pagrįstus sprendimus, 

http://www.acer.com/


kad būtų lengviau sujungti internetu sąveikaujančius įrenginius. 2016 m. „Acer“ atšventė savo 40-ąjį jubiliejų. 
Šiuo metu ji yra viena iš 5 didžiausių kompiuterių gamintojų pasaulyje. Įmonė veikia daugiau nei 160 šalių ir 
joje dirba 7 000 žmonių. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.acer.com. 

Kontaktai spaudai 

Šiaurės ir Pietų Amerikos regionas – Lisa Emard  Tel.: +1-949-471-7705 El. paštas: 
lisa.emard@acer.com 
EMEA regionas – Manuel Linnig  Tel.: +41 91 2610 522 El. paštas: manuel.linnig@acer.com 

Azija – Amanda Wang                        Tel.: +886-2-86913089 El. paštas: amanda.wang@acer.com 

Įmonė – Steven Chung               Tel.: +886-2-86913202       El. paštas: press@acer.com 

 
© „Acer Inc.“, 2019. Visos teisės saugomos. „Acer“ ir „Acer“ logotipas yra registruotieji „Acer Inc.“ prekių 
ženklai. Kiti nurodyti ar kitaip pateikti prekių ženklai, registruotieji prekių ir (arba) paslaugų ženklai yra jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė. Visi pasiūlymai gali būti keičiami be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo ir 
gali būti nepasiekiami pardavimo kanalais. Nurodytos kainos yra gamintojo siūlomos mažmeninės prekybos 
kainos, kurios skirtingose vietose gali skirtis. Pardavimo mokesčiai taikomi papildomai. 

1 Visi čia paminėti prekės ženklai ir produktų pavadinimai yra konkrečių bendrovių prekės ženklai ir minimi tik siekiant 
apibūdinti ar identifikuoti produktus 
2 Specifikacijos skirtinguose regionuose ir (arba) rinkose skiriasi 

 


