Informacja prasowa

Acer Chromebook 11 – doskonały do
multimediów, pracy i zabawy
Podsumowanie:
•

Cały dzień użytkowania, dzięki 10 godzinom pracy na baterii

•

Cicha, niezawodna konstrukcja bez wentylatorów

•

Dwa porty USB 3.1 typu C do szybkiego transferu danych, ładowania i podłączenia
zewnętrznego wyświetlacza

•

Dostępny z ekranem dotykowym lub standardowym

•

Pełna obsługa sklepu Google Play od uruchomienia

Firma Acer zaprezentowała nową linię komputerów Chromebook 11, która oferuje mobilność,
dzięki niewielkim wymiarom oraz długość pracy na baterii do 10 godzin.
Nowy Acer Chromebook 11 (CB311-8HT/CB311-8H) wyposażony w 11,6-calowy wyświetlacz to
przenośny komputer z pasywnym chłodzeniem, co sprawia że świetnie nadaje się dla
użytkowników, którzy będą go często przenosić oraz do pracy we wspólnych przestrzeniach.
Dodatkowo, dzięki dwóm portom USB 3.1 typu C, możliwe jest podłączanie urządzeń
peryferyjnych, ładowanie innych urządzeń, a także udostępnianie treści na zewnętrznym
wyświetlaczu.
„Acer Chromebook 11 jest kontynuacją tradycji firmy Acer polegającej na oferowaniu wysokich
osiągów i wszystkich zalet systemu Chrome OS w doskonałej cenie. Chromebooki są powszechnie
znane jako szybkie, łatwe w obsłudze i bezpieczne narzędzia do pracy i zabawy zarówno online,
jak i offline. Dzięki obsłudze sklepu Google Play, użytkownicy mogą grać w gry, pracować,
korzystać z treści i robić jeszcze więcej ze swoim nowym komputerem Acer Chromebook 11.” mówi James Lin, Dyrektor Generalny działu notebooków komercyjnych i hybrydowych, IT
Products Business, Acer Inc.
Acer Chromebook 11 (CB311-8H/T) zapewnia łatwy dostęp do ekosystemu Google, w tym Google
Drive, Gmail oraz dużego zbioru przydatnych aplikacji i rozszerzeń Chrome. Ponadto, Acer

Chromebook 11 zapewnia pełną obsługę sklepu Google Play natychmiast po uruchomieniu, dzięki
czemu użytkownicy będą mieli dostęp do milionów aplikacji systemu Android w Google Play.
Użytkownicy mogą również łatwo zapomnieć o korzystaniu z zasilacza w podróży, ponieważ
nowy Acer Chromebook 11 zapewnia do 10 godzin pracy na jednym naładowaniu baterii.
Acer Chromebook 11 wyposażono w procesory z rodziny Intel® Celeron®, w 4 GB pamięci RAM
oraz 16 lub 32 GB pamięci masowej eMMC. Zastosowanie pasywnego chłodzenia zapewnia cichą
pracę.
Nowy Acer Chromebook 11 wyposażono w dwa porty USB 3.1 typu C Gen 1, które mogą być
używane do ładowania komputera oraz innych urządzeń, szybkiego przesyłania danych oraz
podłączenia zewnętrznego wyświetlacza HD. Wbudowany czytnik kart MicroSD umożliwia odczyt
i przesyłanie plików. Acer Chromebook 11 wyposażono również w dwa porty USB 3.0 i łączność
Bluetooth 4.2. Klienci mogą pozostać w kontakcie z siecią dzięki łączności bezprzewodowej WiFi 2x2 MIMO 802.11ac.
Acer Chromebook 11 posiada 11,6-calowy wyświetlacz IPS w wersji dotykowej (CB311-8HT) lub
standardowej (CB311-8H), w rozdzielczości 1366x768. Aparat z trybem HDR pozwala na robienie
wyraźniejszych i jaśniejszych zdjęć, służy także do wideorozmów na Google Hangouts i czatach
wideo. Głośniki stereofoniczne oraz wbudowany mikrofon zapewniają wysoką jakość dźwięku
podczas korzystania z kamery internetowej.
Acer Chromebook 11 ma smukłą i lekką konstrukcję - jego grubość to 18,15 mm, a waga 1,1 kg.
Chromebook Acer 11 upraszcza kwestie bezpieczeństwa i współpracy
Chromebooki są łatwe w obsłudze i stanowią doskonałe rozwiązanie, gdy wielu użytkowników
korzysta z jednego komputera. Użytkownicy po prostu logują się na własne konto Google, aby
uzyskać dostęp do poczty Gmail, dokumentów Google, aplikacji, rozszerzeń, zakładek i innych
informacji. Chrome OS zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ jest automatycznie
aktualizowany w celu ochrony przed stale zmieniającymi się zagrożeniami online. Wielu
użytkowników Chromebooków przechowuje swoje pliki w usłudze Google Drive, która zapewnia
ochronę plików, dokumentów i zdjęć w chmurze oraz dzięki której najbardziej aktualna wersja
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pliku lub dokumentu jest zawsze dostępna i bezpieczna, nawet w przypadku utraty lub kradzieży
komputera.

O firmie Acer
Firma Acer, założona w roku 1976, to dostawca sprzętu, oprogramowania i usług, skupiający swoją
działalność na badaniu, projektowaniu, marketingu, sprzedaży i wspieraniu innowacyjnych produktów,
wzbogacających nasze życie. Oferta firmy Acer obejmuje komputery stacjonarne, wyświetlacze, rzutniki,
serwery, tablety, smartfony i części eksploatacyjne. Firma opracowuje także rozwiązania oparte na
chmurze, łączące wszystko to, co Internet ma do zaoferowania. W roku 2016, Acer obchodzi swoje 40-ste
urodziny. Firma znajduje się w pierwszej piątce dostawców komputerów osobistych na świecie. Acer
zatrudnia 7000 pracowników dookoła świata i prowadzi swoją działalność w ponad 160 krajach. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.acer.com.
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