
 

 

 

Ziņu izlaidums 

Acer izziņo jauno Aspire S24, tas ir līdz šim 
vieglākais all-in-one galddators. 

Redaktora kopsavilkums 

• Spilgti dizaina elementi ietver 5,79 mm ultraplānu un bezmalu displeja daļu un 

šampanieša un zelta akcentus, kas rada elegances un greznuma iespaidu. 

• Jaudīga veiktspēja ar jaunākajiem 8. paaudzes Intel ® Core™ procesoriem un papildu 

Intel Optane™ atmiņu. 

Bezvadu uzlādes zona atbalsta Qi iespējoto ierīču lādēšanu. 

BERLĪNE, VĀCIJA (2017. gada 30. augusts) – Acer šodien paplašina savu ikonisko Aspire 

galddatoru sēriju, paziņojot par jaunā 23,8-collu Aspire S24 all-in-one galddatora iznākšanu. 

Ultraplānais Aspire S24, veidots, domājot par eleganci, un komplektā ar instalētu Windows 10, ir 

ideāla ierīce mūsdienu patērētājam, kam svarīgs gan stils, gan veiktspēja. 

Jaunais all-in-one Acer galddators ir visu laiku plānākais dators, kura displeja sānu profils ir tikai 

5,97 mm. Bezmalu displejs un matētais melnas un zelta krāsas salikums ar savu funkcionālās 

elegances un greznuma pieskārienu uzreiz piesaistīs skatienu ikvienā mājā.  

Aspire S24, kas veidots ar divkāršu fokusu uz dizainu un izcilu funkcionalitāti, nodrošina spilgtu 

un asu skatīšanās pieredzi no visiem leņķiem ar 178 collu Full HD IPS1 ekrānu, savukārt tā īpaši 

šaurā 2,7 mm slīpā mala nodrošina 90% ekrāna un ķermeņa attiecību labākai attēla redzamībai. 

Izcila veiktspēja un operativitāte 

Visi jaunie 8. paaudzes Intel® Core™ procesori ar papildu Intel Optane™ atmiņu ļauj Aspire S24 

ērti tikt galā ar neierobežotiem izklaides un ikdienas uzdevumiem, vienlaikus nodrošinot 

vienmērīgu un elastīgu skaitļošanas pieredzi. Bezvadu savienojums, ko piedāvā Intel® Dual Band 

Wireless-AC (802.11ac 2x2 MIMO) tehnoloģija, nodrošina ātru un drošu tīkla savienojumu, un, 

pateicoties 2.1 kanālu zemfrekvences atskaņotājam, kas apvienots ar Dolby Audio™ Premium un 

Acer TrueHarmony™ tehnoloģiju, galddators nodrošina lietotājiem jaudīgi dziļu basu skanējumu, 

kas nodrošina pat vispiemērotākās, vienlaikus iedzīvinot mūzikas un videoklipu vissmalkākās 

skaņu nianses.  
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Apmierina mūsdienu dzīvesveida vajadzības 

Aspire S24 piedāvā jaunus funkcionalitātes līmeņus, izmantojot Windows 10, kurā ietilpst 

Cortana un Microsoft Edge. Bezvadu uzlādes bāze ļauj lietotājiem netraucēti uzlādēt savu 

mobilo ierīci, atbalstot bezvadu uzlādi Qi iespējotajām ierīcēm bez kabeļu nastas.  

Ergonomiski izstrādāts, lai maksimizētu produktivitāti, samazinot operatora nogurumu un 

diskomfortu, Aspire S24-880 aprīkots ar -5 īdz 30 grādu sasveramu tastatūru, kas apvienota ar 

Acer ExaColor™ tehnoloģiju, precīzām krāsām, kā arī BluelightShield™ un Flickerless ™ 

tehnoloģijām, kas palīdz novērst acu nogurumu.  

Aspire S24 ir aprīkots ar 256 GB SSD2 un 2TB HDD atmiņas karti, padarot to par ideālu ierīci lielu 

video projektu rediģēšanai un uzglabāšanai.  

Cenas un pieejamība 

Acer Aspire S24 Ziemeļamerikā būs pieejams 2018. gada janvārī, sākot no USD 999; un EMEA 

2017. gada novembrī, sākot no EUR 999.  

Precīzas specifikācijas, cenas un pieejamība būs atkarīga no reģiona. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību, 

produktu specifikācijām un cenām noteiktos tirgos, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Acer biroju, izmantojot www.acer.com.  

Šodien Aspire S24 tika atklāts Vācijā IFA next@acer preses pasākumā, kur uzņēmums paziņoja 

par virkni jaunu ierīču un risinājumu. Lai uzzinātu vairāk,apmeklējiet acer.com/nextatacer. 

Par Acer  

Acer ir dibināta 1976. gadā, tā ir viena no pasaules lielākajām IKT kompānijām un darbojas vairāk nekā 160 valstīs. 
Acer skats ir vērsts nākotnē, un tās darbība tiecas uz to, lai datortehnika, programmatūra un pakalpojumi būtu 
savstarpēji saistīti, tādējādi radot jaunas iespējas gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. No pakalpojumiem orientētas 
tehnoloģijas līdz lietu internetam spēlēšanai un virtuālajai realitātei — Acer vairāk nekā 7000 darbinieki velta visus 
spēkus izpētei, izstrādei, tirdzniecībai un pārdošanai produktiem un risinājumiem, kas nojauc barjeras starp cilvēkiem 
un tehnoloģijām. Lūdzu, apmeklējiet, lai iegūtu vairāk informācijas. 

Mediju kontakti 

Jan Trzupek  Tel: +48 730 954 282 E-pasts: jtrzupek@wec24.pl 
 
© 2017 Acer Inc. Visas tiesības rezervētas. Acer un Acer logotips ir reģistrētas preču zīmes Acer Inc. Citas preču zīmes, 
reģistrētas preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes, vai citādi, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visi piedāvājumi var 
tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākuma un, iespējams, nav pieejami visos pārdošanas kanālos. Norādītās 
cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas un var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas. Cenā nav iekļauti 
nodokļi. 

Visi marku un produktu nosaukumi ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes un tiek izmantoti tikai, lai aprakstītu vai 
identificētu produktu. 
2 Specifikācijas var atšķirties atkarībā no modeļa un reģiona 
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