
 

 

 

Ziņu izlaidums 

Acer iepazīstina ar diviem papildinājumiem 
tā īpaši plāno un moderno Swift Series 
piezīmjdatoru klāstā 

Jaunie un slaikie modeļi Swift 3 un Swift 1 nodrošina stilu un 
lielisku funkcionalitāti tiem, kas ir ceļā 

Redaktora apskats 

• Moderni slaikajam un ļoti jaudīgajam Swift 3 piemīt vieglums un ērtas pārnēsāšanas 

īpašības, kas ir lieliski piemērotas darbam, esot ceļā, pateicoties tā līdz pat 10 stundu1 

akumulatora darbības laikam, līdz pat 7. paaudzes Intel® Core™ procesoram, papildu 

NVIDIA® GeForce® grafikai un 14 collu vai 15,6 collu Full HD IPS1 pretatspīduma displejiem  

• Skolas darbiem lieliski piemērotais Acer Swift 1 ir pievilcīga un īpaši plāna ierīce, kas ir 

gatava darbam visas dienas garumā, nodrošinot līdz pat 10 stundu1 akumulatora darbības 

laiku, īpaši ātru 2x2 MIMO 802.11ac bezvadu savienojumu un 13,3 collu Full HD IPS displeju     

ŅUJORKA (2017. gada 27. aprīlis) — Acer šodien paziņoja par diviem papildinājumiem tā Swift 

sērijas piezīmjdatoru klāstā — Acer Swift 3 un Swift 1, un tie abi izmanto operētājsistēmu 

Windows 10. Acer Swift 3 ir slaika un portatīva ierīce ar izcilu veiktspēju, kas to padara par 

lieliski piemērotu rīku darbu paveikšanai, esot ceļā vai jebkur citur.  Savukārt īpaši plānais Acer 

Swift 1 piedāvā gan birojā, gan skolā svarīgās produktivitātes pamatfunkcijas un pievilcīgu 

dizainu, neiztukšojot jūsu kontu.   

Acer Swift 3 — svarīgākās funkcijas par pievilcīgu cenu 

Swift 3 ir vien 17,95 cm augsts un sver 1,8 kg, un tā graciozo un vieglo dizainu raksturo izturīgs 

alumīnija korpuss, kas rada izturības iespaidu un ir patīkams piesārienam. To raksturo 

7.. paaudzes Intel® Core™ procesors, Intel® HD vai NVIDIA® GeForce® grafika, un tas spēj 

nodrošināt līdz pat 10 stundu1 akumulatora darbības laiku, lai ļautu lietotājam strādāt visu darba 

dienu un arī pēc tās beigām. Papildus tā akumulatora darbības laikam Swift 3 piemīt plašs 

būtisku funkciju klāsts, kas ļauj sasniegt maksimālu produktivitāti, tostarp košs 14 collu vai 15,6 
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collu Full HD IPS pretatspīduma displejs, ātrs 512 GB SSD vai ietilpīgs 1 TB HDD, līdz pat 8 GB 

atmiņa un 2x2 MIMO 802.11ac bezvadu tehnoloģija ātram un uzticamam interneta 

savienojumam. 

Citi svarīgie līdzekļi ietver USB 3.1 C tipa portu un HD tīmekļa kameru ar īpaši augstu dinamisko 

diapazonu. Visbeidzot — papildu izgaismotā tastatūra ļauj ērti rakstīt vāja apgaismojuma 

apstākļos un plašais Precision Touchpad skārienpaliktnis nodrošina plašu vietu navigācijai, 

ritināšanai un tālummaiņai. 

Īpašā izlaiduma Swift 3 ir pieejams ar Vibrant Corning® Gorilla® stikla augšējā pārsega 

pārklājumu, nodrošinot iespēju papildināt augšējo pārsegu ar fotoreālistiskiem attēliem, kas ir 

ļoti izturīgi un noturīgi pret skrāpējumiem. 

Acer Swift 1 — viegls un draudzīgs maciņam 

Vieglais Swift 1, kura cena ir piemērota gan studentiem, gan citiem lietotājiem ar ierobežotu 

budžetu, ir ērti pārnēsājams un ietver svarīgākās funkcijas produktīvam darbam jebkādos 

apstākļos, padarot to par īpaši vērtīgu izvēli. Vien 14,95 mm augstais un 1,3 kg smagais Swift 1 

ar metālisko korpusu ir pieejams trīs krāsās (Pure Silver, Luxury Gold un Salmon Pink).  

Pateicoties līdz pat 10 stundu1 akumulatora darbības laikam,  Swift 1 ir uzticams piezīmjdators, 

kas spēj nodrošināt vēl pāris darba stundas vēlām vakara studijām vai sērfošanai tīmeklī. Swift 1 

ir 13,3 collu Full HD IPS1 displejs, Intel® Pentium® vai Celeron® procesors, 4 GB atmiņa un 64 GB, 

128 GB vai 256 GB SSD vai eMMC krātuve. Tāpat kā Swift 3, arī Swift 1 ietver īpaši ātro 2x2 MIMO 

802.11ac bezvadu tehnoloģiju, kas nodrošina netraucētu savienojumu.  

Abi piezīmjdatori atbalsta funkciju Windows Hello, kas ar pirkstu nospiedumu lasītāja palīdzību 

nodrošina ātru un drošu pieteikšanos, savukārt Skype darbam sertifikācija nodrošina skaidru 

saziņu bez aizkaves un lielisku Cortana with Voice lietošanas pieredzi. Tajos ir pieejama arī 

lietojumprogramma Acer BluelightShield™, kas ļauj lietotājam noteikt, cik daudz zilās gaismas 

tiek izstarots, lai mazinātu acu nogurumu, un Acer TrueHarmony™, kas nodrošina bagātīgāku, 

dabiskāku skaņu spēcīgam un visaptverošam multivides baudījumam. 

Šodien next@acer preses pasākumā, kas norisinājās Ņujorkā, uzņēmums iepazīstināja ar 

jaunajiem modeļiem Acer Swift 3 un Swift 1 un paziņoja par jaunu ierīču un risinājumu klāstu 

spēļu cienītājiem, radošo profesiju pārstāvjiem, ģimenēm, studentiem un profesionāļiem. Lai 

iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.acer.com/nextatacer. 

http://www.acer.com/nextatacer
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Par Acer  

1976. gadā dibinātais uzņēmums Acer ir aparatūras, programmatūras un pakalpojumu uzņēmums, kura darbība ir 
veltīta novatorisku produktu, kas uzlabo cilvēku dzīvi, izpētei, izveidei, mārketingam, pārdošanai un atbalstam. Acer 
produktu klāsts ietver datorus, displejus, projektorus, serverus, planšetdatorus, viedtālruņus un valkājamās 
viedierīces. Tas izstrādā arī mākoņrisinājumus, kas apvieno lietisko internetu. 2016. gadā uzņēmums Acer svinēja 
40 gadu jubileju un ir viens no 5 vadošajiem datoru ražotājiem pasaulē. Tas nodarbina 7000 cilvēku visā pasaulē un 
darbojas vairāk nekā 160 valstīs. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.acer.com. 

Kontakti medijiem 

 
WĘC Public Relations 
Jan Trzupek, PR Manager   t: +48 730 954 282  m: jtrzupek@wec24.pl  
 
© 2017 Acer Inc. Visas tiesības paturētas. Acer un Acer logotips ir reģistrētas Acer Inc. preču zīmes. Citas preču 
zīmes, reģistrētās preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums neatkarīgi no tā, vai tas ir 
atsevišķi norādīts. Visi piedāvājumi var tikt mainīti bez brīdinājuma un jebkādām saistībām un var nebūt pieejami 
visos pārdošanas kanālos. Šeit norādītās cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas un dažādos reģionos var 
būt atšķirīgas. Papildus piemērojams pārdošanas nodoklis. 
                                                                            

1 Visi šeit minētie zīmoli un produktu nosaukumi ietver to atbilstošo uzņēmumu preču zīmes un ir izmantoti tikai produktu 
aprakstīšanai vai identificēšanai 
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