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Acer Aspire klēpjdatoru jaunā sērija
piedāvā risinājumus plašam klientu
vajadzību spektram
Redaktora kopsavilkums


Acer Aspire sērijas turpina pārspēt konkurentus, piedāvājot visjaunākās apstrādes un
grafikas tehnoloģijas, kā arī FHD displejus ar šauru malu.



Acer Aspire 7 ir aprīkoti ar astotās paaudzes procesoru Intel® Core™ i7, līdz 1 TB lielu
NVMe, PCIe, RAID 0 cietvielu disku, kas nodrošina labāku ražīgumu un veiktspēju, kā
arī 2 TB lielu cieto disku.



Acer Aspire 5 ietver astotās paaudzes procesoru Intel Core i7 un grafisko karti NVIDIA®
GeForce® MX250 vai otrās paaudzes portatīvo datoru procesoru AMD Ryzen™ un
grafisko karti Radeon™ Vega, kā arī diskrētu grafisko karti Radeon RX 540 un plānu,
augstākās kvalitātes alumīnija augšējo vāku



Acer Aspire 3 aprīkojumā iekļauts astotās paaudzes procesors Intel Core i7 un grafiskā
karte NVIDIA® GeForce® MX250 vai otrās paaudzes portatīvo datoru procesors AMD
Ryzen™ un grafiskā karte Radeon™ Vega, kā arī diskrēta grafiskā karte Radeon RX 540,
precīzais skārienpaliktnis un Acer BlueLightShield™

Ņujorka (2019. gada 11. aprīlis). Šodien Acer iepazīstināja ar jaunākajiem sasniegumiem
un savas populārās Aspire sērijas klēpjdatoru jaunajiem modeļiem. Aspire sērija, kuras
darbību nodrošina Windows 10, piedāvā risinājumus plašam vajadzību diapazonam.

Acer Aspire 7 – zibenīgs ātrums un jauda
Aspire 7 ir paredzēti tiem, kas vēlas jaudīgākus visur līdzi paņemamus klēpjdatorus,
piemēram, profesionāliem lietotājiem, projektētājiem un satura veidotājiem. Ar saviem
metāla augšējiem vākiem un tastatūras korpusu tie ir ne tikai skaisti pēc izskata, bet arī

nepārspējami veiktspējas ziņā savas grafikas, jaudīgā procesora un īpašās kvalitātes audio
dēļ. Aspire 7, kuru darbību nodrošina astotās paaudzes procesors Intel® Core™ i7, jaunākā
grafiskā karte NVIDIA® GeForce® GTX un iebūvēta 16 GB liela DDR4 atmiņa, ir visa
nepieciešamā jauda, lai viegli un efektīvi darbotos vairākuzdevumu režīmā, izmantojot
lietojumprogrammas, kam nepieciešama liela skaitļošanas jauda.

Nākamā līmeņa ražīgums
Ar savām izcilajām bagātinātā satura izveides un rediģēšanas iespējām Aspire 7 piedāvā
jaunas priekšrocības profesionāļiem. Lielu failu atvēršana un rediģēšana vairs nav nekāda
problēma, pateicoties līdz 16 GB lielajai, ātrajai DDR4 atmiņai, līdz 1 TB lielajam PCIe,
NVMe, RAID 0 cietvielas diskam un līdz 2 TB lielajam cietajam diskam. Lietotāji var ērti
strādāt jebkurā vidē, izbaudot komfortu, ko nodrošina tastatūra ar fona apgaismojumu.
Tie piedāvā nepārspējamu vizuālo skaidrību, ko sniedz 15,6 collu IPS1 Full HD displejs ar
šauru malu. Turklāt Acer Color Intelligence™ nodrošina izteiksmīgākas ēnas un smalkākas
detaļas. Ar tehnoloģiju Acer TrueHarmony™ aprīkotie Aspire 7 piedāvā arī dziļākus basus
un jaudīgāku skaļumu, lai nodrošinātu visaptverošas skaņas. Turklāt tie ļauj izbaudīt arī
nepārspējamas spēlēšanas iespējas, kas padara tos par patiesiem publikas mīluļiem.
Aspire 7 nodrošina plašas savienojamības iespējas neatkarīgi no tā, kādas ierīces tiek
pievienotas, un piedāvā pilnu portu klāstu, tostarp HDMI un USB 3.1. Tie nodrošina arī
spēcīgu bezvadu signālu, izmantojot 802.11 2x2 AC ar tehnoloģiju MU-MIMO.
Tie ir paredzēti vieglai lietošanai pārvietošanās laikā, kā arī lietotāji var pieteikties ar
vienu pieskārienu iebūvētajam pirkstu nospiedumu lasītājam, izmantojot Windows Hello,
lai viegli un daudz drošāk piekļūtu to saturam. Lietojot Microsoft plaukstdatoru Cortana,
klienti var dot balss komandas brīvroku režīmā. Precīzais skārienpaliktnis palīdz
lietotājiem strādāt efektīvāk. Turklāt Aspire 7 ir arī sertificēts lietojumprogrammas Skype
darbam izmantošanai.

Acer Aspire 5 – jaudīgi, praktiski un funkcijām bagāti ikdienas skaitļošanai
Aspire 5 ir domāti ģimenēm, emuārrakstītājiem, fotogrāfiem un entuziastiem, kam
vajadzīga jaudīgāka, funkcijām bagāta skaitļošana, un ir izstrādāti tā, lai piedāvātu
mobilitāti un eleganci. Aspire 5, kas ir aprīkoti ar smilšu strūklu matēta alumīnija augšējo

vāku un ir tikai 17,95 mm (0,70 collas) plāni, lai gan ietver 15,6 collu Full HD IPS1 displeju,
astotās paaudzes procesoru Intel Core i7 un grafisko karti NVIDIA GeForce MX250 vai otrās
paaudzes portatīvo datoru procesoru AMD Ryzen™ un grafisko karti Radeon™ Vega, kā arī
diskrētu grafisko karti Radeon RX 540, nodrošina izcilu veiktspēju ar ātrāku
lietojumprogrammu ielādēšanas laiku un labāku vairākuzdevumu režīma darbību. Šaurais
7,82 mm (0,31 collas) rāmis ļauj izbaudīt ekrānu ar lielāku lietderīgo laukumu, un Full HD
IPS1 displejs kopā ar Acer Color Intelligence nodrošina izteiksmīgas, dabiskas krāsas.
Savukārt tehnoloģija Acer TrueHarmony™ atdzīvina mūziku un filmas ar reālistiskas
skaidrības audio.
Bez papildaprīkojumā pieejamās iespējas pieteikties, izmantojot pirkstu nospiedumu
lasītāju, šie klēpjdatori piedāvā arī citu jaudīgu Windows 10 funkciju – saderību ar
plaukstdatoru Cortana, kas sniedz balss vadības brīvību. Izmantojot vienu no USB portiem,
tiek atbalstīta uzlāde izslēgtā stāvoklī, tāpēc tālruņiem būs mazāk iespēju palikt bez
elektroenerģijas2.
Aspire 5 ar savām uzlabotajām iespējām un precīzi pielāgoto konstrukciju, kuras atbilst
visprasīgāko lietotāju prasībām, ļauj izbaudīt ar multividi bagātu dzīvesveidu, kas padara
to ideāli piemērotu jebkādam radošam darbam un kopīgošanai, kamēr esat ceļā. Sākot ar
fotoattēlu rediģēšanu un beidzot ar tiešsaistes publicēšanu, Aspire 5 ir tiešām vērtīgs rīks
tiem lietotājiem, kas meklē uzlabotas multivides izmantošanas iespējas.

Acer Aspire 3 – lieliski klēpjdatori, multivides mašīnas darbam, skolai un spēlēm
Acer Aspire 3, kas veidoti, lai lietotāji vienmēr varētu būt aktīvi, nodarbināti un mobili, ir
eleganti klasiskie klēpjdatori ar satriecoši plānu korpusu, iespaidīgu taktilo apdari, kā arī
tiem ir pieejami 14, 15,6 un 17,3 collu Full HD 1080p izšķirtspējas displeji, kuri nodrošina
košas, skaidras un dabiskas krāsas.
Aspire 3, kas ir aprīkoti ar astotās paaudzes procesoru Intel Core i7 un grafisko karti
NVIDIA GeForce MX250 vai otrās paaudzes portatīvo datoru procesoru AMD Ryzen™ un
grafisko karti Radeon™ Vega, kā arī diskrētu grafisko karti Radeon RX 540, piedāvā jaudīgas
multivides un izklaides iespējas. Pateicoties līdz 512 GB lielajam PCIe cietvielu diskam un
1 TB cietajam diskam, tajos ir daudz vietas multividei, fotoattēliem un darba projektiem.

Aspire 3 aprīkojums ietver arī līdz 16 GB lielu DDR4 atmiņu, tehnoloģiju Acer
BluelightShield™, kas palīdz aizsargāt acis, HDMI portu un trīs USB portus. Turklāt 17 collu
versija ir aprīkota ar iebūvētu DVD disku. Precīzais skārienpaliktnis ir reaģētspējīgāks nekā
standarta skārienpaliktņi, un savruptaustiņu tastatūra piedāvā lieliskas taktilās iespējas.
Spēcīgi, nepārtrauki bezvadu sakari tiek uzturēti, izmantojot stratēģiski izvietotu 802.11ac
bezvadu antenu.

Cenas un pieejamība
Acer Aspire 7. sērija būs pieejama ASV jūnijā ar cenu no USD 999,99; Eiropā, Tuvajos un
Vidējos Austrumos un Āfrikā – jūlijā no EUR 999,00; Ķīnā – jūnijā no RMB 6499.
Acer Aspire 5. sērija būs pieejama ASV jūnijā ar cenu no USD 379,99; Eiropā, Tuvajos un
Vidējos Austrumos un Āfrikā – augustā no EUR 499,00; Ķīnā – jūnijā ar cenu sākot no RMB
4499.
Acer Aspire 3. sērija būs pieejama ASV, Eiropā, Tuvajos un Vidējos Austrumos un Āfrikā
maijā ar cenu no EUR 349,00; Ķīnā – jūnijā ar cenu no RMB 2499.
Publika tika iepazīstināta ar jaunajiem klēpjdatoriem Aspire 7, 5 un 3 next@acer preses
pasākumā, kas notika Ņujorkā, kurā uzņēmums paziņoja par veselu klāstu jaunām ierīcēm
un risinājumiem spēlētājiem, satura veidotājiem, ģimenēm, studentiem un
profesionāļiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni
www.acer.com/nextatacer.
Precīzas specifikācijas, cenas un pieejamība atšķirsies atkarībā no reģiona. Lai uzzinātu
vairāk par pieejamību, izstrādājumu specifikācijām un cenām noteiktiem tirgiem, lūdzu,
sazinieties ar tuvāko Acer biroju vai mazumtirgotāju, izmantojot vietni www.acer.com.
Par Acer
Acer ir 1976. gadā dibināts aparatūras un programmatūras ražošanas, pakalpojumu sniegšanas uzņēmums, kas
nodarbojas ar tādu novatorisku izstrādājumu pētniecību, projektēšanu, tirgvedību, pārdošanu un atbalstu, kuri
uzlabo cilvēku dzīvi. Acer izstrādājumu klāstā ietilpst personālie datori, displeji, projektori, serveri,
planšetdatori, viedtālruņi un nēsājami piederumi. Uzņēmums izstrādā arī mākoņa risinājumus, kas ļauj
izmantot lietu internetu. 2016. gadā Acer atzīmēja savu 40 gadu jubileju un ir viens no 5 pasaules lielākajiem
personālo datoru ražošanas uzņēmumiem. Tajā strādā 7000 cilvēku visā pasaulē, un tas ir pārstāvēts 160
valstīs. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.acer.com.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem
Abas Amerikas – Liza Emarda (Lisa Emard)
Tālr.: +1-949-471-7705
lisa.emard@acer.com
Eiropa, Tuvie un Vidējie Austrumi un Āfrika – Manuels Linings (Manuel Linnig)
E-pasta adrese: manuel.linnig@acer.com
Āzija – Amanda Vanga (Amanda Wang)
Tālr.: +886-2-86913089

amanda.wang@acer.com

Korporatīvā kontaktpersona – Stīvens Čangs (Steven Chung)
adrese: press@acer.com

E-pasta adrese:
Tālr.: +41 91 2610 522
E-pasta adrese:

Tālr.: +886-2-86913202

E-pasta
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