
 

 

 

 

 

 

Acer odświeża notebooki serii ConceptD 

Notebooki Acer z linii ConceptD stają się jeszcze mocniejsze. Tajwańska firma 

zaprezentowała nowe modele, wyposażone w procesory Intel Core serii H, karty 

graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30 i 16-calowe wyświetlacze o proporcjach 16:10. 

 

“Dla twórców poszukujących najwyższej wydajności i maksimum potencjału” 

Stworzone z myślą o projektowaniu graficznym w 2D i 3D, w całości metalowe notebooki 

ConceptD 5 (CN516-72G) otrzymały nowe procesory Intel Core serii H oraz karty graficzne 

NVIDIA  z modelem GeForce RTX 3060 włącznie. Dla twórców poszukujących najwyższej 

wydajności i maksimum potencjału dostępny jest również model ConceptD 5 Pro (CN516-

72P) z kartą graficzną NVIDIA RTX A5000 lub A3000. Pierwsza z nich umożliwia posłużenie 

się ray-tracingiem i sztuczną inteligencją w renderowaniu, edycji materiałów 8K i procesach 

wieloaplikacyjnych. 

Mając na wyposażeniu nawet do 64 GB pamięci operacyjnej DDR4 i 2 TB pamięci masowej 

PCIe Gen 4 M.2 SSD w konfiguracji RAID 0, laptopy zapewniają moc obliczeniową i przestrzeń 

dyskową potrzebną do obsługi klipów 4K, wielu monitorów oraz aplikacji do renderingu 2D i 

3D. 

Chłodzenie procesora i karty graficznej podczas szczególnie obciążającej pracy zapewnia 

układ Acer Vortex Flow wykorzystujący trzy wentylatory (w tym AeroBlade 3D 5. generacji). 

Wszystko to uzupełnia piękny, 16-calowy wyświetlacz 3K (3072x1920) PANTONE, obsługujący 

100% przestrzeni barw DCI-P3 ze współczynnikiem dokładności Delta E<2. Ekran 

charakteryzuje się również proporcjami boków 16:10, dającymi użytkownikowi więcej 

powierzchni roboczej w pionie. 

Notebooki wyposażone są w szeroki pakiet łącz, w tym dwa porty USB typu C z obsługą 

Thunderbolt 4, wyjście HDMI 2.1 i czytnik kart SD (SD7.0). Klawiaturę zaprojektowano z 

myślą o cichej pracy, natomiast 6-calowy touchpad z powłoką Corning Gorilla Glass łączy w 

sobie czytnik linii papilarnych ułatwiający bezpieczne logowanie.  

„Nasza innowacyjna linia ConceptD spotkała się z wyjątkowo życzliwym przyjęciem wśród 

twórców na całym świecie - mówi James Lin, General Manager odpowiedzialny za notebooki 

w pionie produktów informatycznych Acer Inc. „Mamy przyjemność poszerzyć naszą ofertę, 
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we współpracy z Intelem i NVIDIĄ, wyposażając najbardziej utalentowanych użytkowników 

w potężne narzędzia ułatwiające realizację ich projektów” – dodał James Lin. 

Konwertowalny ConceptD 7 Ezel 

ConceptD 7 Ezel (CC715-72G), czyli flagowy model Acera dla twórców, został wyposażony w 

procesor Intel Core i7-11800H 11. generacji i mobilne wersje kart graficznych NVIDIA, łącznie 

z modelem GeForce RTX 3080. Dostępny jest również ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P) z 

procesorem  Intel Xeon W-11955M oraz kartami NVIDIA RTX A5000 lub A3000. 

W połączeniu z dyskami SSD PCIe o pojemności do 2 TB oraz do 32 GB pamięci operacyjnej 

DDR4 oznacza to idealny wybór dla twórców pracujących na dużych plikach i korzystających 

z kilku aplikacji jednocześnie. Dodatkowo najnowsze modele zostały wyposażone w dwa 

porty Thunderbolt 4 o przepustowości dwukierunkowej do 40 Gb/s z możliwością 

podłączenia do pięciu urządzeń. Płynną obsługę laptopa zapewnia czuły touchpad pokryty 

powłoką Corning Gorilla Glass. 

Pozostałe parametry nowych modeli to m.in. wyświetlacz dotykowy o przekątnej 15,6’’ 4K 

PANTONE zapewniający pokrycie 100% gamy Adobe RGB przy współczynniku dokładności 

Delta E<2. Regulowany wyświetlacz korzysta z innowacyjnej technologii Acer o nazwie Ezel 

Hinge, która łączy zalety i wygodę tradycyjnego laptopa m.in. z trybami: stojącym, tabletu 

czy prezentacji. Na wyposażeniu znajduje się też cyfrowy rysik Wacom EMR, wysoko ceniony 

przez twórców wymagających precyzji przy szkicowaniu, animacji i modelowaniu 3D. 

Konwertowalny ConceptD 3 Ezel i ConceptD 3 

Acer odświeżył również linię ConceptD 3, do której zalicza się konwertowalny model CC314-

72G i tradycyjny CN314-72G, oba w rozmiarze 14 cali. Dostępne są również modele ConceptD 

3 (CN314-72P) i ConceptD 3 Ezel Pro (CC314-72P) z procesorem Intel Core i7 o częstotliwości 

taktowania do 4,6 GHz oraz kartą graficzną NVIDIA T1200. 

Wszystkie nowe warianty ConceptD 3 zostały wyposażone w procesory Intel Core serii H 11. 

generacji. Modele komercyjne i konsumenckie będą oferowane z kartami NVIDIA GeForce 

RTX 3050 Ti, we wszystkich będą montowane dyski SSD PCIe 4. generacji oraz port 

Thunderbolt 4 z możliwością szybkiego ładowania. 

Modele konwertowalne wyposażono ponadto w technologię zawiasów Ezel Hinge, 

umożliwiającą korzystanie z notebooka w różnych trybach, a także wyświetlacz dotykowy i 

rysik AES. Wszystkie notebooki ConceptD 3 posiadają wyświetlacze o rozdzielczości 

1920x1080 (FHD) z obsługą Pantone, zapewniające pokrycie 100% palety barw sRGB i 

dokładność Delta E <2.  

Ceny i dostępność 

  

Informacje na temat dostępności i ceny notebooków ConceptD 5 (CN516-72G), ConceptD 5 

Pro (CN516-72P), ConceptD 7 Ezel (CC715-72G), ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P), ConceptD 

3 (CN314-72G), ConceptD 3 Pro (CN314-72P), ConceptD 3 Ezel (CC314-73G) i ConceptD 3 

Ezel Pro (CC314-73P) w Polsce zostaną podane w późniejszym terminie.   

https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/resources/upgrade-gaming-accessories-thunderbolt-4.html#:~:text=1%20Flexibility.%20Some%20ports%20power%20your%20devices.%20Others,versions%20of%20Thunderbolt%E2%84%A2%2C%20USB%2C%20DisplayPort%2C%20and%20PCle.%20


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 konferencji next@acer 

Global Press Conference next@acer to jedno z największych wydarzeń organizowanych przez 

firmę Acer. Podczas odbywającej się dwa razy w roku konferencji prezentowane są 

najnowsze produkty marek Acer, Predator i ConceptD, a eksperci szczegółowo omawiają   

rozwiązania technologiczne opracowane i wykorzystywane przez firmę Acer. 

 

  

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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