
 

 

 

Informacja prasowa 

Acer: Konwertowalny Chromebook Spin 713 dostępny w 
Polsce w dwóch wersjach  

 
Wytrzymała obudowa, bateria pozwalająca nawet na 10 godzin pracy i ekran obracany 
o 360 stopni. To tylko kilka zalet Chromebooka Spin 713 firmy Acer, który niebawem 
dostępny będzie na polskim rynku.   

 

Chromebook Spin 713 to 13,5-calowy laptop spełniający normy wojskowego standardu 
wytrzymałości MIL-STD 810G. Dzięki temu komputer jest odporny na wilgoć i 
zanieczyszczenia, przetrwa też upadek z wysokości do 122 cm i nacisk ciężaru o masie 
nawet 60 kg. We wnętrzu obudowy umieszczono akumulator z funkcją szybkiego 
ładowania, pozwalający na pracę przez nawet 10 godzin. Komputer wyposażono również 
w podświetlaną klawiaturę, wbudowany system głośników stereo i dwa mikrofony.  

 
Chromebook firmy Acer wyróżnia się także za sprawą zastosowanego w nim dotykowego 
wyświetlacza VertiView. Jest to panel IPS o rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli i 
proporcjach obrazu 3:2. Dzięki tym ostatnim, pionowa powierzchnia robocza ekranu jest 
o 18 procent większa niż w tradycyjnych laptopach, co ułatwia m.in. pracę z 
rozbudowanymi tabelami i arkuszami kalkulacyjnymi. Wyświetlacz Chromebooka Spin 713 
można również obracać o 360 stopni i wykorzystywać np. jako tablet lub ekran 
przeznaczony do odtwarzania prezentacji. Panel w całości pokryty został 
antybakteryjnym, odpornym na zarysowania szkłem Corning Gorilla Glas.  

 
Komputer pracuje pod kontrolą systemu Chrome OS, który zapewnia dostęp do 
ekosystemu aplikacji Google i pozwala m.in. na przeprowadzanie aktualizacji oraz 
zarządzanie innymi urządzaniami przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. 
 
Chromebook Acer ma 16,8 mm grubości i waży 1,37 kg. W jego obudowie znalazło się 
miejsce m.in. na dwa porty USB 3.1 typu C, złącze HDMI, port USB 3.0, czytnik kart 
MicroSD oraz kartę Wi-Fi 6.   

 

Jak podkreśla Jakub Duraj, Product Manager w Acer Polska, model Spin 713 to jeden z 
najbardziej zaawansowanych Chromebooków w ofercie firmy. Ten kompaktowy laptop 
wyposażony został w wydajne podzespoły oraz rozwiązania, dzięki którym sprawdzi się 
nie tylko w codziennych aktywnościach, lecz również w zastosowaniach profesjonalnych 
i wymagającej pracy biurowej. Wielkimi zaletami komputera są też jego wytrzymała 
obudowa oraz obracany ekran o proporcjach 3:2. Dzięki nim z urządzenia korzystać można 
nawet w najtrudniejszych warunkach, a także tam, gdzie brakuje przestrzeni do 
komfortowej pracy - mówi Jakub Duraj. 
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Cena i dostępność  

 

Chromebook Spin 713 dostępny będzie w maju w sklepach sieci Media Expert w dwóch 
wersjach: 
 
z procesorem Intel Pentium Gold 6405U, 4 GB RAM i 64 GB dyskiem eMMC za 2999 zł 
 
z procesorem Intel Core i3-10110U, 8 GB RAM i 128 GB dyskiem SSD za 3499 zł.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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ich właścicieli. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Intel Corporation lub jej podmiotów 
zależnych. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia, nie są wiążące i mogą nie być dostępne we wszystkich kanałach 
sprzedaży. Podane ceny są sugerowanymi przez producenta cenami detalicznymi i mogą się różnić w zależności od lokalizacji. 
Obowiązuje dodatkowy podatek od sprzedaży. 
 


