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Aceri uus Spin 1 ühendab endas paindliku 
andmetöötluse ja saleda kujunduse  

Üliõhuke, ülikerge ja ülistiilne Spin 1 sobib ideaalselt kõigile, kes 
otsivad loomingulisust ja liikuvust 

Toimetaja kokkuvõte 

• 11,6-tollisel teisendataval seadmel Acer Spin 1 on stiilne metallkorpus ja värvikas täis-HD-

ekraan. Seade on kerge ja kaasaskantav ning tänu Acer Active Stylusele1 saavad 

loomingulised kasutajad kasutada rakendust Windows Ink.  

• Intel® Pentium®-i või Intel® Celeron®-i protsessoritega Spin 1 pakub head jõudlust nii 

töötamiseks, mängimiseks, sisu jagamiseks kui ka joonistamiseks. 

TAIPEI, TAIWAN (30. mai 2017). Acer tutvustas täna oma populaarse teisendatava sülearvuti 

Spin 1 uusimat versiooni. Saleda metallkorpusega ja opsüsteemiga Windows 10 seade on kerge ja 

kaasaskantav; Acer Active Stylus1 võimaldab loomingulistel kasutajatel kasutada rakendust 

Windows Ink. 

Vaid 1,25 kg (2,76 naela) kaaluv 14 mm korpusega seadmes töötavad Intel® Pentium®-i või Intel® 

Celeron®-i protsessorid ja 4 GB DDR3L-mälu ning lisaks on võimalus valida 32 / 64 / 128 GB 

eMMC-salvestusruum. Selge 11,6-tolline puutetundlik täis-HD-ekraan (1920 x 1080), milles 

kasutatakse IPS2-tehnoloogiat, tagab erksad värvid 178-kraadise vaatamisnurga alt. Kaheksa 

tundi kestev aku võimaldab kasutajatel kogu päeva töötada, mängida, sisu jagada ja joonistada 

nelja mugava režiimi abil (sülearvuti, kuvari, tahvelarvuti ja telgikujuliseks volditud seadmena). 

Spin 1 ühendab endas tipptasemel riistvara ja uuenduslikud funktsioonid, mis muudavad 

kasutuskogemuse tõeliselt eriliseks. Kõik täppispuuteplaadiga mudelid, mis toetavad Windows 10 

žeste, võimaldavad kasutajatel töötada kiiremini ja sujuvamalt tänu sõrmeotste ja liigutuste 

täpsele jälgimisele. Keerukamate projektide toetamiseks on Spin 1 valmis töötama tarvikuga 

Acer Active Stylus1, mis tagab täpse ja selge ekraanisisestuse, justkui kasutaksite ehtsat paberit 
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ja pliiatsit. Windows Inki abil saavad kasutajad kiiresti realiseerida oma ideed, panna kirja oma 

mõtted ning töötada loomulikult. 

Kiire ja usaldusväärne traadita side ühendus 802.11ac 2x2 tehnoloogia kaudu kiirendab seadme 

Spin 1 allalaadimiskiirust3 võrreldes 802.11n 2x2 seadmetega kolm korda. Seadmel on ka Acer 

BluelightShield, mis vähendab pikaajalisel ekraani jälgimisel silmade pinget.  

Aceri tehnoloogiaga TrueHarmony™ kõlarid asuvad seadme kummalgi küljel. Optimaalse 

helikvaliteedi tagamiseks eri režiimides vahetatakse helikanaleid automaatselt ning seotakse 

videovestluste jaoks HD-veebikaameraga. Täiendavate ühendusvõimaluste hulka kuuluvad 

Bluetooth 4.0, üks USB 3.1 liides, üks USB 2.0 liides, üks HDMI-liides ja microSD-kaardi pesa 

(SDXC).  

Hinnad ja saadavus 

Acer Spin 1 tehakse Põhja-Ameerikas kättesaadavaks juulis hinnaga alates 300 $ ja EMEA 

piirkonnas juulis hinnaga alates 399 €. 

Täpsed tehnilised andmed, hinnad ja saadavus on regiooniti erinevad. Kui soovite lisateavet 

selle kohta, missugune on pakutavate toodete kättesaadavus, tehnilised andmed ja hinnad eri 

turgudel, pöörduge oma lähima Aceri kontori poole veebisaidil www.acer.com. 

Teave Aceri kohta  

Acer asutati 1976. aastal ja praegu on see üks maailma suurematest IKT-ettevõtetest, millel on esindused enam kui 
160 riigis. Acer on pööranud oma pilgu tulevikku ning võtnud eesmärgiks luua maailm, kus riistvara, tarkvara ja 
teenused on omavahel põimunud, et pakkuda uusi võimalusi nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. Aceri 7000 ja enam 
töötajat on pühendunud selliste toodete ja lahenduste uurimisele, väljatöötamisele, turundamisele, müügile ja 
toetamisele, mille abil kõrvaldada barjäärid inimeste ja tehnoloogia vahel (alates teenustele suunatud 
tehnoloogiatest kuni asjade Interneti ning mängimise ja virtuaalreaalsuseni). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti 
www.acer.com. 
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1 Acer Active Stylus on valikuline. 
2 Kõik selles dokumendis mainitud kaubamärgid ja tootenimed hõlmavad nende vastavate ettevõtete kaubamärke ning neid 
kasutatakse ainult toodete kirjeldamiseks või tuvastamiseks 
3 802.11ac kättesaadavus ja tehnilised andmed olenevad mudelist ja regioonist. Parima jõudluse tagamiseks peavad nii saatja kui ka 
vastuvõtja toetama tehnoloogiat 802.11ac. Toode põhineb standardi IEEE 802.11ac määratlusel. Tegelik kiirus oleneb levialast, 
ühenduse kiirusest, kohapealsetest tingimustest, võrgu mahust ja muudest teguritest. 2x2 viitab traadita side moodulisse 
sisseehitatud saatva ja vastuvõtva raadioahela numbrile, mis muudab traadita side töötlusvõimsuse kahekordseks. 

http://www.acer.com/

