
 

 

 

Informacja prasowa 

Acer prezentuje Chromebook Spin 514, 
pierwszy Chromebook w ofercie producenta 
wyposażony w procesor AMD Ryzen Mobile i 
kartę graficzną AMD Radeon  

Skrót redakcyjny 

• Chromebook Spin 514  Acera to rozwiązanie idealne dla użytkowników oczekujących 

możliwości streamingu treści multimedialnych w najwyższej jakości, a także strzał w 

dziesiątkę jeśli chodzi o naukę zdalną. Wysoka wydajność sprzętu, szybki start systemu i 

długa żywotność baterii - to wszystko dzięki zastosowaniu procesora AMD Ryzen™ 3000 C-

Series Mobile i karty graficznej AMD Radeon™. 

• Chromebook Enterprise Spin 514 sprawdza się świetnie także w zastosowaniach biznesowych. 

Dzięki rozwiązaniu Chrome Enterprise Upgrade komputer oferuje pełną gamę funkcji systemu 

operacyjnego Chrome OS. 

• Konstrukcja komputera Chromebook Enterprise Spin 514 czyni go narzędziem, któremu nie 

straszne są żadne warunki pracy. Wzmocniona metalowa obudowa - wyposażona w 360-

stopniowe zawiasy - spełnia wojskowe standardy wytrzymałości (zgodność z amerykańskim 

standardem MIL-STD1 810H2), zachowując przy tym kompaktowe rozmiary. 

• 14-calowy wyświetlacz dotykowy Full HD z wąskim obramowaniem, pokryty szkłem Corning® 

Gorilla® Glass 3, bardziej ergonomiczne przyciski oraz Google Assistant  zapewniają 

produktywność i rozrywkę w najwyższej jakości. 

TAJPEJ (7 stycznia 2021 r.) – Acer prezentuje światu Spin 514 (CP514-1H/ CP514-HH), czyli 

swojego pierwszego Chromebooka z nowym procesorem AMD Ryzen™ 3000 C-Series Mobile i nową 

kartą graficzną AMD Radeon™ .  

Wyjątkowe połączenie mocy, stylu i długiej żywotności baterii sprawia, że nowy Chromebook Acer 

jest doskonałą propozycją dla użytkowników, którzy chcą efektywnie pracować i uczyć się w 

domowym zaciszu, nie rezygnując przy tym z rozrywki multimedialnej na najwyższym poziomie.  
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Co więcej, w ofercie Acer pojawi się też Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W/ CP514-WH), 

napędzany procesorem AMD Ryzen™ 3000-C Series Mobile najnowszej generacji, zaprojektowany z 

myślą o użytkowniku biznesowym 

- Połączenie potencjału procesorów AMD Ryzen Mobile z wyjątkowo trwałą konstrukcją czyni 

naszego nowego Chromebooka Spin 514 idealnym wyborem dla użytkowników pracujących i 

uczących się zdalnie - tłumaczy James Lin, Dyrektor Generalny Działu Notebooków i Produktów IT 

z Acer Inc. - Użytkownicy Chromebooka Spin 514, wyposażonego w procesor AMD Ryzen Mobile P 

będą z pewnością pod wrażeniem jego wydajności i kultury pracy. Do tego procesor Ryzen 7 3700C 

to gwarancja najwyższej jakości grafiki, jaką można obecnie uzyskać w urządzeniu typu 

Chromebook korzystającym z technologii AMD3, dzięki czemu nasi klienci mogą używać coraz 

większej liczby aplikacji i dodatków, by  swobodnie obsługiwać coraz bardziej wymagające 

projekty – dodaje   

Kompatybilność z procesorami AMD 

Spin 514 to pierwszy Chromebook w ofercie Acer, w którego wnętrzu znajdziemy ultrawydajny 

procesor AMD Ryzen™ Mobile najnowszej generacji. Procesory AMD Ryzen Mobile zostały 

zaprojektowane na bazie architektury „Zen”, gwarantują dzięki temu wysoką kulturę pracy, krótki 

czas uruchomienia i długi czas pracy baterii. Efektem zastosowanych rozwiązań jest niezwykle 

szybkie działanie komputera — niezależnie od tego, czy mowa o odtwarzaniu/streamingu treści 

multimedialnych, czy o korzystaniu z wielu różnych aplikacji i narzędzi jednocześnie. Nowemu 

Chromebookowi niestraszne także bardziej wymagające projekty, jak np. edytowanie materiałów 

video czy kodowanie, co z pewnością docenią zarówno użytkownicy profesjonalni, jak i uczniowie 

czy studenci.  

Wśród podzespołów Chromebooka Spin 514 znajdziemy też najnowocześniejszą kartę graficzną 

AMD Radeon™, która zapewni użytkownikowi niezwykłe wrażenia wizualne podczas każdej 

rozgrywki, każdego streamingu treści video i każdego projektu polegającego na tworzeniu treści. 

Modele wyposażone w czterordzeniowe procesory AMD Ryzen 7 3700C lub Ryzen 5 3500C dostępne 

będą z potężną kartą graficzną AMD Radeon™ Vega Mobile.  

Energooszczędna technologia zastosowana w procesorach AMD przekłada się na wyjątkowo 

ergonomiczną konstrukcję Chromebooka Spin 514 oraz na długą żywotność baterii — aż do 10 

godzin 4 . To z kolei sprawia, że urządzenie jest bardzo lekkie (waży zaledwie 1,55 kg) i 



 3 

kompaktowe (obudowa o grubości 17,35 mm). Chromebook Spin 514 oferuje użytkownikowi także 

do 16 GB pamięci DDR4 DRAM oraz do 256 GB przestrzeni dyskowej.5   

Konstrukcja łącząca w sobie ergonomię i wytrzymałość klasy wojskowej 

Elegancka, smukła obudowa Chromebooka Spin 514 wykonana jest z anodowanego piaskowanego 

aluminium. Jej wierzch zdobi stylowy diamentowy wzór. Urządzenie nie tylko dobrze się 

prezentuje, jest również niezwykle wytrzymałe. Chromebook Spin 514 charakteryzuje się 

wytrzymałością klasy wojskowej (zgodność z amerykańskim standardem MIL-STD 810H12), a jego 

wzmocniona metalowa obudowa jest odporna na wgniecenia czy korozję. Oznacza to, że komputer 

wyjdzie bez szwanku z upadku z wysokości do 122 cm i wytrzyma nacisk wywierany przez ciężar 

o masie do 60 kg.  Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z urządzenia mając 

pewność, że ewentualne przypadkowe upadki czy uderzenia mu nie zaszkodzą.  

14-calowy wyświetlacz dotykowy IPS Full HD6 pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 3, co 

gwarantuje wysoką odporność na zarysowania oraz świetną reakcję na ruchy i gesty użytkownika. 

Doskonałe wrażenia wizualne zapewnia nie tylko zastosowana karta graficzna, ale i rozwiązanie 

konstrukcyjne: dzięki wyjątkowo smukłemu obramowaniu ekranu (6,1 mm), stosunek powierzchni 

ekranu do obudowy wynosi aż 78%. Opcjonalna podświetlana klawiatura ułatwia pracę  

w miejscach słabiej oświetlonych, a klawiatura o wklęsłych klawiszach zapewnia jeszcze większy 

komfort pisania. W Chromebooku nie zabrakło również klasycznego touchpada.  

W urządzeniu zastosowano ekran obracany o 360 stopni, dzięki czemu wyświetlacz sprawdzi się 

świetnie jako rozwiązanie do pracy zespołowej i do prezentacji, a także jako klasyczny ekran do 

pisania — w różnych warunkach i różnych środowiskach pracy. Chromebook oferowany jest w 

trzech kolorach: srebrnym (Pure Silver), szarym (Steel Gray) i zielonym (Mist Green).  

Najnowsze porty i Wi-Fi dla lepszej łączności 

W nowym Chromebooku znajdziemy dwa porty USB typu C — obydwa obsługują standard USB 3.2 

1. generacji (prędkość transmisji danych do 5 Gbps), a także połączenie DisplayPort USB-C oraz 

funkcję ładowania przez złącze USB. Komputer jest też wyposażony w dwa porty USB 3.2 

1. generacji (jeden z możliwością ładowania w trybie uśpienia/wyłączenia) oraz czytnik kart 

MicroSD. Wybrane modele z serii Chromebook Spin 514 wyposażone są także w złącze HDMI, dzięki 

któremu urządzenie można w łatwy sposób połączyć np. z projektorem7.  
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Chromebook Spin 514 to rozwiązanie, dzięki któremu utrzymywanie zdalnego kontaktu  

z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami z pracy lub szkoły, będzie czystą przyjemnością. 

Wbudowane głośniki stereo sprawdzą się świetnie jako system dźwiękowy przeznaczony do  

rozmów video czy rozrywki multimedialnej, a dwa strategicznie rozmieszczone mikrofony 

gwarantują wysoką jakość komunikacji audio. Zastosowany system współpracuje też ze 

zintegrowaną usługą Google Assistant. Chromebook Spin 514 wyposażony został też w 

dwuzakresową kartę Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) z technologią 2x2 MU-MIMO. Gwarantuje ona 

stabilne i szybkie bezprzewodowe połączenie z Internetem, co ma kluczowe znaczenie dla jakości 

rozmów video — prowadzonych z wykorzystaniem wbudowanej kamery internetowej HD. Co 

więcej, Bluetooth 5.0 pozwala wygodnie łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami peryferyjnymi.  

Chromebook Enterprise  

Dostępna w modelu Spin 514 usługa Chromebook Enterprise to bezpieczeństwo, wysoka wydajność 

i wyraźne oszczędności, czyli wszystko to, co ma szczególne znaczenie w zarządzaniu 

infrastrukturą sprzętową o różnej skali w przedsiębiorstwach. Chromebook Enterprise daje 

użytkownikowi dostęp do szerokiej gamy rozwiązań biznesowych. Działy IT zyskują możliwość 

skutecznego zabezpieczenia, planowania i usprawniania pracy w środowisku chmurowym swoich 

organizacji. Użytkownicy biznesowi z pewnością docenią kompleksowość zabezpieczeń 

zastosowanych w Chromebooku Enterprise Spin 514, a administratorzy IT zyskają m.in możliwość 

łatwego zarządzania aktualizacjami, konfigurowania aplikacji, czy korzystania z rozszerzeń. A 

wszystko to dzięki funkcji zarządzania sieciowego8.  

Dzięki rejestracji zero-touch, firmy mogą po prostu przekazać zakupione Chromebooki Enterprise 

Spin 514 użytkownikom końcowym – urządzenia przejdą automatycznie w tryb obsługi 

administracyjnej, gdy połączą się z Internetem. System operacyjny Chrome OS upraszcza i skraca 

cały proces budowy środowiska chmurowego, co przekłada się na zwiększenie czasu sprawności i 

obniżenie całkowitego kosztu posiadania urządzenia.  

Chromebook Enterprise Spin 514 oferuje użytkownikowi do 16 GB pamięci DDR4 DRAM oraz do 256 

GB przestrzeni na szybkim dysku PCIe NVMe SSD4. 

 

 

https://support.google.com/chrome/a/answer/10130175?hl=en&&ref_topic=9028498
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Dostęp do aplikacji  

Chromebook Spin 514 i Chromebook Enterprise Spin 514 są kompatybilne z aplikacjami dostępnymi 

w sklepie Google Play oraz z innymi aplikacjami sieciowymi. Użytkownicy tych komputerów 

zyskują więc dostęp do milionów aplikacji o najróżniejszym zastosowaniu. 

Cena i dostępność 

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H) dostępny będzie w Polsce marcu, a jego cena zaczynać 

będzie się od 2399 złotych.   

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H) dostępny będzie w Polsce marcu, a jego cena zaczynać 

będzie się od 2399 złotych.   

Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu. 
Więcej informacji na temat dostępności, parametrów i cen opisanych w niniejszym tekście 
produktów dla konkretnego rynku można uzyskać, kontaktując się z najbliższym biurem lub 
salonem sprzedaży produktów Acer przez stronę www.acer.com. 
 
O firmie Acer 
 

Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, 
badaniami, projektowaniem, sprzedażą marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, 
które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje komputery osobiste, 
wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. 
Opracowuje również rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer obchodziła 
40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5 największych na świecie firm zajmujących się 
komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.acer.com. 

 

1 Testy na piaskoszczelność i pyłoszczelność prowadzone są według kryteriów dla normy MIL-STD 810F. 
2 Testy przeprowadzono w zewnętrznych laboratoriach specjalistycznych zgodnie z procedurami badań określonymi w standardzie 

MIL-STD 810H (z października 2008 r.) pod kątem odporności na działanie różnych warunków atmosferycznych, np. wysokich i niskich 
temperatur, wilgotności, drgań, wstrząsów mechanicznych przy upadku, na kontakt z opadami deszczu, pyłem i piaskiem. 
3 Testy przeprowadzone przez laboratorium AMD Performance Labs. Wyniki testów z 22.04.2020. Testy przeprowadzone z użyciem 

systemu referencyjnego wyposażonego w procesor Ryzen 7 3700C i systemu o podobnych parametrach, wyposażonego w procesor 
AMD A6-9220C. Przeprowadzony test: 3Dmark Sling Shot Extreme Open GL. Konfiguracje Chromebooków mogą różnić się w zależności 
od producenta, co może mieć wpływ także na wyniki testów oraz na wydajność i osiągi sprzętowe. RC-01. 
4 Czas pracy baterii określony na podstawie testu Google LoadTest. (http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-
testing). Rzeczywisty czas pracy na baterii zależy od modelu, konfiguracji, aplikacji, ustawień zarządzania energią, warunków 
użytkowania oraz włączonych funkcji. 
5 Dane techniczne mogą się różnić w zależności od modelu lub regionu. Dostępność wszystkich modeli może być ograniczona. 
6 Wszystkie wymienione marki i nazwy produktów zawierają znaki towarowe odpowiednich firm i są używane wyłącznie do opisu lub 
identyfikacji produktów 
7 Chromebook Spin 514 wyposażony w procesor Ryzen 5 lub 7 APU ma wbudowane złącze HDMI.  Inne warianty, np. modele 
wyposażone w procesor Ryzen 3 czy Athlon Silver nie będą mieć wbudowanego złącza HDMI. 
8 Usługa Google Console oferowana jest osobno i/lub może wymagać miesięcznej opłaty aktywacyjnej.  

http://www.acer.com/

