
 

 

 

Pranešimas spaudai 

„Acer“ pristato du naujus „Swift“ serijos 
itin plonus ir stilingus nešiojamuosius 
kompiuterius 

Dailūs naujieji „Swift 3“ ir „Swift 1“ kompiuteriai suteikia 
aktyviems naudotojams stilingumo ir puikių funkcijų. 

Redaktoriaus apžvalga 

• Stilingi, ploni ir galingi „Swift 3“ pasižymi nedideliu svoriu ir nešti patogios formos 

koeficientu. Didelį našumą keliaujant taip pat užtikrina iki 10 val.1 akumuliatoriaus 

naudojimo trukmė, septintos kartos „Intel® Core™“ procesorius, pasirinktinė NVIDIA® 

GeForce® vaizdo plokštė ir 14 arba 15,6 col. „Full HD“ IPS1 šviesos neatspindintis ekranas.  

• Puikiai mokymuisi ir darbui tinkantis „Acer Swift 1“ yra dailios išvaizdos ir itin plonas 

įrenginys, galintis našiai veikti visą darbo dieną su iki 10 val.1 veikiančiu akumuliatoriumi, 

itin sparčiu 2x2 MIMO 802.11ac belaidžiu ryšiu ir 13,3 col. „Full HD“ IPS ekranu.     

NIUJORKAS (2017 m. balandžio 27 d.) – Šiandien „Acer“ pristatė du naujus „Swift“ serijos 

nešiojamuosius kompiuterius – „Swift 3“ ir „Swift 1“, kuriuose abiejuose įdiegta „Windows 10“. 

„Acer Swift 3“ yra dailus nešiojamasis įrenginys su efektyviomis funkcijomis, padedančiomis 

atlikti darbus kelyje, bet kurioje vietoje.  Tuo tarpu itin plonas „Acer Swift 1“ pasižymi 

svarbiausiomis, darbui biure ar klasėje reikalingomis funkcijomis, gražiu dizainu ir prieinama 

kaina.   

„Acer Swift 3“ – svarbiausios funkcijos už patrauklią kainą 

17,95 mm aukščio ir 1,8 kg svorio „Swift 3“ dailus ir lengvas dizainas pasižymi tvirtu šukuoto 

aliuminio korpusu, kurį malonu liesti. Naujajame kompiuteryje sumontuoti septintos kartos 

„Intel® Core™“ procesoriai, „Intel® HD“ arba „NVIDIA® GeForce®“ vaizdo plokštė ir iki 10 

val.1 veikiantis akumuliatorius, leidžiantis naudotojams efektyviai dirbti visą darbo dieną ir dar 

ilgiau. Be ilgos akumuliatoriaus veikimo trukmės, „Swift 3“ taip pat pasižymi kitomis 

nepakeičiamomis, maksimalų našumą užtikrinančiomis specifikacijomis, įskaitant ryškų 14 arba 
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15,6 col. „Full HD“ IPS šviesos neatspindintį ekraną, sparčius 512 GB SSD arba talpius 1 TB HDD 

diskus, iki 8 GB atmintį ir 2x2 MIMO 802.11ac belaidžio ryšio technologiją, leidžiančią naudotis 

greitu ir patikimu interneto ryšiu. 

Tarp papildomų svarbių technologijų yra C tipo USB 3.1 jungtis ir itin didelio dinaminio 

diapazono HD internetinė kamera. Galiausiai, pasirinktinis klaviatūros foninis apšvietimas leidžia 

lengvai rinkti tekstą mažai apšviestoje aplinkoje, o naudojant didelį „Precision Touchpad“ 

jutiklinį pultą galima patogiai naršyti, slinkti ir keisti vaizdo mastelį. 

Specialaus leidimo „Swift 3“ viršutinis dangtis turi „Vibrant Corning® Gorilla®“ stiklą, leidžiantį 

papuošti viršutinį dangtį patvariais ir įbrėžimams atspariais vaizdais. 

„Acer Swift 1“ – lengvas ir pigus 

Lengvas ir studentams bei kitiems taupantiems naudotojams įperkamas nešiojamasis kompiuteris 

„Swift 1“ yra itin patogus nešti ir turi svarbiausias funkcijas, leidžiančias dirbti bet kurioje 

vietoje. 14,95 mm aukščio ir 1,3 kg sveriančio „Swift 1“ metalinis korpusas gali būti trijų spalvų: 

sidabro, aukso arba rožinės.  

Dėl iki 10 val.1  veikiančio akumuliatoriaus „Swift 1“ laikomas patikimu nešiojamuoju 

kompiuteriu, nes po darbo dienos lieka kelios papildomos valandos vakaro mokslams ar naršymui 

internete. „Swift 1“ turi 13,3 col. „Full HD“ IPS1 ekraną, „Intel® Pentium®“ arba 

„Celeron®“ procesorių, 4 GB atmintį ir 64 GB, 128 GB arba 256 GB talpos SSD arba „eMMC“ 

saugyklą. Kaip ir „Swift 3“ nešiojamajame kompiuteryje, „Swift 1“ taip pat integruota itin 

sparti, sklandų ryšį užtikrinanti 2x2 MIMO 802.11ac belaidžio ryšio technologija.  

Abu nešiojamieji kompiuteriai turi „Windows Hello“ funkciją palaikančius piršto atspaudų 

skaitytuvus, leidžiančius greitai ir saugiai prisijungti, o naudojant „Skype“ verslui sertifikatą, 

pokalbių garsas yra aiškus ir nevėluoja, be to, puikiai veikia „Cortana“ balso funkcija. 

Kompiuteriuose taip pat įdiegta „Acer BluelightShield™“ taikomoji programa, leidžianti 

naudotojams kontroliuoti akis varginančią mėlyną šviesą, ir „Acer TrueHarmony™“ technologija, 

skleidžianti raiškesnį, labiau tikrovišką garsą, kuris padeda užtikrinti įtaigesnę medijų naudojimo 

patirtį. 

Norėdami sužinoti daugiau apie konkrečiose rinkose parduodamus kompiuterius, produktų 

specifikacijas ir kainas, susisiekite su artimiausiu „Acer“ biuru, kurio kontaktus rasite apsilankę 

www.acer.com. 

http://www.acer.com/


 3 

Naujieji „Acer Swift 3“ ir „Switch 1“ kompiuteriai buvo pristatyti šiandien „next@acer“ spaudos 

konferencijoje Niujorke. Įmonė paskelbė apie naujus įrenginius ir sprendimus žaidėjams, 

kūrėjams, šeimoms, studentams ir profesionalams. Daugiau informacijos rasite apsilankę 

www.acer.com/nextatacer. 

Apie „Acer“  

„Acer“ buvo įkurta 1976 m. kaip techninės, programinės įrangos ir paslaugų įmonė, kurios veikla apima inovatyvių 
gaminių, padedančių gerinti žmonių gyvenimus, tyrimus, dizainą, rinkodarą, pardavimą ir palaikymą. „Acer“ siūlo 
kompiuterius, ekranus, projektorius, serverius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir ant rankos 
nešiojamus įrenginius. Ji taip pat kuria debesies technologijomis pagrįstus sprendimus, kad būtų lengviau sujungti 
internetu sąveikaujančius įrenginius. 2016 m. „Acer“ atšventė savo 40-ąjį jubiliejų. Šiuo metu ji yra viena iš 5 
didžiausių kompiuterių gamintojų pasaulyje. Įmonė veikia daugiau nei 160 šalių ir joje dirba 7 000 žmonių. Daugiau 
informacijos rasite apsilankę www.acer.com. 

Kontaktai spaudai 

Šiaurės ir Pietų Amerikos regionas – Lisa Emard  Tel.: +1-949-471-7705 El. paštas: 
lisa.emard@acer.com 
EMEA regionas – Manuel Linnig  Tel.: +41 91 2610 522 El. paštas: manuel.linnig@acer.com 
Įmonė / Azijos regionas – Steven Chung  Tel.: +886-2-86913202 El. paštas: steven.h.chung@acer.com 
  
© „Acer Inc.“, 2017. Visos teisės saugomos. „Acer“ ir „Acer“ logotipas yra registruotieji „Acer Inc.“ prekių ženklai. 
Kiti nurodyti ar kitaip pateikti prekių ženklai, registruotieji prekių ir (arba) paslaugų ženklai yra jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė. Visi pasiūlymai gali būti keičiami be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo ir gali būti 
nepasiekiami pardavimo kanalais. Nurodytos kainos yra gamintojo siūlomos mažmeninės prekybos kainos, kurios 
skirtingose vietose gali skirtis. Pardavimo mokesčiai taikomi papildomai. 
                                                                            

1 Visi šiame dokumente minimi firminiai ir produktų pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai, kurie naudojami tik 
produktams apibūdinti ar nurodyti. 
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