
 

 

 

Acer przedstawia dwa nowe modele w serii 
ultrasmukłych i stylowych notebooków Swift 

Podsumowanie 

• Stylowy, smukły i wydajny Swift 3 jest też lekki i łatwy do przenoszenia, a czas pracy na 

baterii wynosi do 10 godzin1,  

• procesory Intel® Core™ 7. generacji, opcjonalna grafika NVIDIA® GeForce® oraz 14 lub 15,6-

calowy, matowy ekran Full HD IPS czynią go doskonałym urządzeniem1 dla osób 

prowadzących aktywny tryb życia  

• Acer Swift 1 to atrakcyjne i ultrasmukłe urządzenie gotowe nawet na 10-godzinny1 dzień 

pracy na baterii, idealne do szkoły, wyposażone w łączność bezprzewodową 2x2 MIMO 

802.11ac i 13,3-calowy ekran Full HD IPS     

NOWY JORK (27 kwietnia 2017 r.) – Acer ogłosił wprowadzenie nowych modeli do linii 

notebooków Swift; Acer Swift 3 i Swift 1, wyposażonych w system Windows 10.  Acer Swift 3 to 

eleganckie, wygodne do przenoszenia urządzenie idealnie nadające się do pracy podczas 

podróży. Natomiast Acer Swift 1 oferuje użytkownikom podstawowe funkcje niezbędne do pracy 

i nauki oraz atrakcyjny design w korzystnej cenie.   

Acer Swift 3 – podstawowe funkcje w przystępnej cenie 

Elegancki i lekki Swift 3 ma zaledwie 17,95 mm grubości i waży 1,8 kg, a swoją lekką 

konstrukcję zawdzięcza wytrzymałej obudowie ze szczotkowanego aluminium o przyjemnej w 

dotyku fakturze. Wyposażony jest w procesory Intel® Core™ 7. generacji, grafikę Intel® HD lub 

NVIDIA® GeForce® oraz umożliwia nawet do 10 godzin1 pracy na baterii. Oprócz wytrzymałej 

baterii, Swift 3 charakteryzuje szereg innych niezbędnych cech umożliwiających osiągnięcie 

maksymalnej wydajności, w tym 14 lub 15,6-calowe matowe ekrany Full HD IPS, szybkie dyski 

SSD 512GB lub pojemne dyski HDD 1TB, do 8GB pamięci i technologię bezprzewodową 2x2 MIMO 

802.11ac zapewniającą szybką i niezawodną łączność internetową. 
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Dodatkowe funkcje obejmują port USB 3.1 typu C i kamerę internetową HD z technologią Super 

High Dynamic Range. Opcjonalne podświetlenie klawiatury ułatwia pisanie w słabo oświetlonych 

pomieszczeniach, a duży panel dotykowy Precision Touchpad zapewnia swobodę nawigacji, 

przewijania i przybliżania. 

Dostępna jest również edycja specjalna Swift 3, wyposażona w górną obudowę wykonaną z 

trwałego szkła Vibrant Corning® Gorilla® Glass odpornego na zarysowania. 

Acer Swift 1 – Lekki i przyjazny dla kieszeni 

Przenoszenie lekkiego i przystępnego cenowo Swift 1 jest wygodne, urządzenie zapewnia 

podstawowe funkcje niezbędne do wydajnej pracy w dowolnym miejscu. Swift 1 ma 14,95 mm 

grubości i waży 1,3 kg, a jego metalowa obudowa dostępna jest w trzech kolorach: Pure Silver, 

Luxury Gold i Salmon Pink. 

Dzięki baterii pozwalającej nawet na 10 godzin1 pracy, Swift 1 to notebook, który sprawdzi się, 

gdy niezbędne okaże się zarwanie nocy na naukę lub dłuższe surfowanie w sieci. Swift 1 posiada 

13,3-calowy ekran Full HD IPS1, procesor Intel® Pentium® lub Celeron® , pamięć 4GB oraz dysk 

SSD lub eMMC o pojemności 64GB, 128GB lub 256GB. Podobnie jak Swift 3, Swift 1 również 

wyposażony jest w ultraszybką technologię bezprzewodową 2x2 MIMO 802.11ac zapewniającą 

bezproblemową łączność. 

Oba notebooki obsługują technologię Windows Hello za pomocą czytników linii papilarnych, 

dzięki czemu logowanie jest szybkie i bezpieczne, a certyfikat Skype for Business potwierdza 

doskonałą jakość dźwięku podczas rozmów czy korzystania z funkcji Cortana with Voice. 

Wyposażone są również w aplikację Acer BluelightShield™, która pozwala użytkownikom 

kontrolować ilość emitowanego światła niebieskiego i redukować zmęczenie oczu, a technologia 

Acer TrueHarmony™, zapewnia bardziej realistyczny, dynamiczniejszy dźwięk, który sprawia, że 

odtwarzanie multimediów jest jeszcze bardziej wciągające. 

Ceny i dostępność 

Seria Swift 3 będzie dostępna w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2017.  

Seria Swift 1 będzie dostępna w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2017. 

Więcej informacji o dostępności, specyfikacjach i cenach produktów na wybranym rynku można 

uzyskać kontaktując się z najbliższym przedstawicielem Acer przez stronę www.acer.com. 

http://www.acer.com/
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Nowe Acer Swift 2 i Swift 1 zostały zaprezentowane dzisiaj podczas konferencji prasowej 

next@acer w Nowym Jorku, gdzie firma ogłosiła wprowadzenie na rynek szeregu nowych 

urządzeń i usług dla graczy, twórców, rodzin, uczniów i przedsiębiorców. Więcej informacji 

można znaleźć na stronie www.acer.com/nextatacer. 

O firmie Acer  

Firma Acer została założona w 1976 roku. Działa na rynku sprzętu elektronicznego, oprogramowania i usług, skupiając 
się na badaniach, tworzeniu, promowaniu, sprzedaży i wspieraniu innowacyjnych produktów mających wzbogacać 
życie codzienne. Oferta produktowa Acer obejmuje komputery PC, monitory, projektory, serwery, tablety, smartfony 
i urządzenia ubieralne. Firma tworzy również rozwiązania chmurowe dla Internetu Rzeczy. W 2016 firma Acer 
świętuje swoje 40-lecie, pozostając wciąż jedną z 5 czołowych firm na świecie.  Zatrudnia 7000 pracowników i jest 
obecna w ponad 160 krajach. Odwiedź www.acer.com by dowiedzieć się więcej. 

Kontakt z mediami 

WĘC Public Relations 

Jan Trzupek, PR Manager  t: 730 954 282  m: jtrzupek@wec24.pl 
  
© 2017 Acer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer i logo Acer stanowią zarejestrowane znaki handlowe Acer Inc. Inne 
znaki handlowe, zarejestrowane znaki handlowe i/lub znaki usług, wskazane lub nie, należą do ich indywidualnych 
właścicieli. Wszelkie oferty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ani zobowiązań i mogą nie być dostępne we wszystkich 
kanałach sprzedaży. Podane ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi przez producenta i mogą się różnić zależnie od 
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