
 

 

 

Pressiteade 

Acer laiendab tahvelsülearvutite tootesarja 
Switch võimsate, ent vaiksete mudelitega 

Toimetaja kokkuvõte 

• 7. põlvkonna Intel®  Core™-i protsessorite ja Acer LiquidLoop™-i vaiksete jahutussüsteemide 

suurepärane töökindlus teeb sülearvutist Acer Switch 5 suurepärase tahvelsülearvuti, mis 

võimaldab teha olulisi ja nõudlikke toiminguid, koostada esitlusi ja nautida meelelahutust – 

kõikjal.  

• Patenditud automaatselt sissetõmmatav tugi võimaldab seadet Switch 5 hõlpsalt 

reguleerida vaid ühe käega. 

• Esmaklassilise ventilaatorita mudeli Switch 3 saab kätte taskukohase hinnaga. 

• Paindlik disain võimaldab klientidel sujuvalt kasutada vaheldumisi sülearvuti- ja 

tahvelarvutirežiimi, komplekti kuulub ka kinnitatav klaviatuur. 

• Acer Active Pen aitab  koos Windows Inkiga suurendada tööviljakust tööl, koolis ja niisama 

aega veetes. 

NEW YORK (27. aprill 2017) – Acer laiendas täna oma tahvelsülearvutite sarja Switch kahe uue 

mudeliga Switch 5 ja Switch 3, mis sisaldavad opsüsteemi Windows 10 ning mitmekülgseid ja 

mobiilseid funktsioone nii töötamiseks, õppimiseks kui ka niisama ajaveetmiseks.  

Mõlemat uut Acer Switchi tahvelsülearvutit saab kasutada pliiatsiga Acer Active Pen 1 , mis 

võimaldab Windows Inki abil kasutada ideedede visandamiseks, märkmete tegemiseks ja 

dokumentidele või fotodele märkuste lisamiseks puuteekraani. 

Acer Switch 5 rajaneb oma eelkäija Acer Switch Alpha 12 valdkonna viimastel uuendustel. Tänu 

Acer LiquidLoop™-i jahutussüsteemile töötab seade vaikselt ja kuni 7. põlvkonna Intel® Core™ i7 

protsessorid tagavad suurepärase jõudluse. Aceri patenditud automaatselt sissetõmmatav alus 

võimaldab seadet vastavalt vaatamisnurgale hõlpsalt ühe käega reguleerida. Lisaks toetab see 

rakendust Windows Hello ja sõrmejäljelugejat, mis tagab seadmele kiire ja turvalise 

juurdepääsu.  

Mudelil Acer Switch 3 on 12,2-tollise ekraaniga suurepäraselt sobituv kaks ühes disain, Inteli 

protsessorid ja vaikne ventilaatorita disain. 
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Ventilaatorita Switch 5 on suure jõudlusega, vaikne ja usaldusväärne  

Switch 5 on Aceri esimene tahvelsülearvuti, millel on 7. põlvkonna Intel® Core® i7 ja i5 

protsessorid. Need pakuvad oluliste tegevuste, esitluste ja meelelahutuse jaoks tipptasemel 

jõudlust. Toitenupul asuv sisseehitatud sõrmejäljelugeja autendib kasutajad ja annab kiire 

juurdepääsu projektidele. Tänu rakendusele Windows Hello võivad kasutajad olla kindlad, et 

nende teave on sõrmejäljelugeja abil sisse logides turvaliselt ja privaatselt kaitstud. 

Aceri patenditud automaatselt sissetõmmatava toe abil saab Switch 5 vaatenurka hõlpsalt 

reguleerida vaid ühe käega, mis suurendab mugavust igas olukorras. Lisaks kasutatakse mudelis 

Switch 5 Aceri oma ventilaatorite jahutussüsteemi LiquidLoop™, et töö kulgeks tõhusalt 

ventilaatorimürata. Nii sobib see suurepäraselt ühisruumidesse, koosolekutele ja avatud 

kontoritesse. Lisaks ei nõua jahutussüsteem LiquidLoop ventilaatorit, mis võiks õhujuurdepääsu 

probleemide ja tolmu kogumise tõttu ohustada töökindlust. Ventilaatorita disain toetab 

võimsaid 7. põlvkonna Intel Core’i protsessoreid, mis tagavad suurepärase jõudluse ning kogu 

päeva kestva 10,5-tunnise aku tööea2. 

Mudelil Switch 5 on särav 12-tolline lai IPS-tehnoloogiaga FHD+ puuteekraan,  muljetavaldav 

2160 x 1440 eraldusvõime ning Intel HD Graphics 620 tugi. Kliendid saavad video vaatamiseks ja 

muude tegevuste nautimiseks kasutada 178-kraadiste vaatamisnurkadega ekraani, millel on 

erksad värvid ja selged detailid. Acer TrueHarmony™ ja Smart Amplifier tagavad parema 

helikvaliteedi, et lisada suurepärasele pildile selge ja jõuline heli.  

Mudelil Switch 5 on elegantne ja tänapäevane anodeeritud alumiiniumkorpus. Harjatud tekstuur 

täiendab kujundust, ent samas lisab mugavust seadme transportimisel.  

Switch 3 – tahvelsülearvuti paindlikkus taskukohase hinnaga 

Switch 3 toob suurepärase kasutatavuse ja töökindluse õpilaste, perede ja kõigi teisteni, kes 

soovivad suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet. Seadmes töötavad Intel® Pentium®-i ja Celeron®-i 

protsessorid, mis tagavad töökindluse ja kuni 8-tunnise aku tööea1. 12,2-tolline ekraan on 

loodud pakkuma täpseid ja kohanduvaid 10 punkti puutefunktsioone. Sellel on lai 178-kraadine 

vaatenurk ning IPS-tehnoloogiaga 1920x1200 FHD eraldusvõime3. Eesmiste kõlarite täiustatud 

heli ja kvaliteet on täienduseks muljetavaldavale visuaalsele esitusele. Õhukesel metallkaanel 

on eristuv, ent tagasihoidlik  kujundus ning täiendavad lõikenurgaga servad. 
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Acer Switch 3 on võitnud auhinna Red Dot Award: tootedisain 2017, mis on üks kõige 

prestiižsemaid tootedisainiauhindu. 

Mitmekülgne kaks ühes kujundus on vastupidav, kaasas on eemaldatav klaviatuur 

Nii mudelil Acer Switch 5 kui ka Acer Switch 3 on kaasas kinnitatav klaviatuur, mis asetub paika 

eriti turvaliste magnetite abil ja mida saab klientide soovile vastavalt reguleerida 

ergonoomilisema nurga alla. Switch 5 klaviatuuril on taustvalgustus, mis pakub hämaramates 

tingimustes töötades suuremat mugavust. Vaid 5,85 mm paksuse klaviatuuri 1,4 mm 

vajutuskaugusega klahvid tagavad mugava ja kiire tippimise. Lisaks kaitseb klaviatuur ekraani 

ning tagab hõlpsa transportimise. Suur täppispuuteplaat toetab mugavat ja intuitiivset 

navigeerimist, võimaldades sujuvalt ja tundlikult kasutada Windows 10 žeste.  

Mitmekülgne ja stabiilne U-kujuline alus hoiab kuvarit püsti ning seda saab mugavalt reguleerida 

kuni 165 kraadise nurga alla. Libisemisvastane kujundus hoiab kuvarit paigal, kui kliendid kuvarit 

puudutavad või sellele kirjutavad. Tänu automaatselt sissetõmmatavale alusele saab mudelit 

Switch 5 mugavalt reguleerida vaid ühe käega. Mõlemad süsteemid töötavad pliiatsiga Acer 

Active Pen, võimaldades täpselt ja üksikasjalikult kirjutada digitaaltindiga otse ekraanile, 

justkui kasutaksite paberit ja pliiatsit. See sobib suurepäraselt märkmete tegemiseks, ideede 

visandamiseks ja mõtete kirjapanekuks ning Windows Inki võimaluste kasutamiseks. Acer Active 

Penil on peopesa eiramise funktsioon ning 1024 survetundlikkuse taset.  

Nii mudelil Switch 5 kui ka Switch 3 on esi- ja tagakaamera, mis hõlbustavad videokonverentside 

pidamist ja oluliste hetkede jäädvustamist. Mõlema süsteemi eesmised veebikaamerad 

võimaldavad salvestada 720p täis-HD-videoid.  

Valikuline USB Type-C dokk annab ärikasutajatele uued võimalused 

Ärikliendid saavad mudeli Acer Switch 5 osta koos Acer USB Type-C dokiga, mis teeb seadmest 

võimsa tööjaama. Kompaktne dokk tagab kiire video-, heli- ja andmeedastuse ning hoiab tööala 

puhta, võimaldades kiiresti ühenduse luua lisakuvari ja muude seadmetega. Seadmel on 

äriklientidele vajalikud liidesed ja ühendused: DisplayPort, HDMI, kaks USB 3.1 Type-C liidest ja 

kolm USB Type-A liidest, samuti helisisend mikrofoni ja heliväljund kõlarite jaoks.  

Õhuke ja kerge disain, ühendusvalmis 
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Switch 5 ja Switch 3 on saadaval mitmesuguste salvestus- ja mäluruumivõimalustega. Switch 5 

toetab 256 GB või 512 GB PCIe SSD-d ja kuni 8 GB LPDDR3 SDRAM-i4. Switch 3 toetab 32 GB, 64 

GB ja 128 GB eMMC-mälu ja kuni 4 GB LPDDR3 SDRAM-i4. Mõlemal mudelil on lisafailidele 

juurdepääsuks MicroSDXC-pesa. Mõlemal seadmel on kiireks, kuni 5 Gbit/s andmeedastuseks 

ühendatud välisseadmetest, videote jagamiseks ning muude seadmete laadimisiseks USB 3.1 

Type-C liides. Mõlemal mudelil on ka täiendav USB 3.1 Type-A liides ja Bluetooth 4.0. 

Acer Switch 5 on õhuke ja kerge seade, mille mõõtmed on 292 (laius) x 201,8 (sügavus) x 12 

(kõrgus) mm (11,5 x 7,94 x 0,47 tolli) ja kaal 1,27 kg (2,8 naela), kui tahvelarvuti ja klaviatuur 

on ühendatud. Switch 5 tahvelarvuti üksinda on kõigest 9,6 mm (0,38 tolli) kõrge ning kaalub 

0,92 kg (2,03 naela). Switch 3 suurus on 295 (laius) x 201 (sügavus) x 16,3 (kõrgus) mm (11,61 x 

7,91 x 0,64 tolli) and kaal 0,9 kg (1,98 naela), kui tahvelarvuti ja klaviatuur on ühendatud. 

Switch 3 tahvelarvuti üksinda on kõigest 9,95 mm (0,39 tolli) kõrge ning kaalub 0,9 kg (1,98 

naela). 

Täpsed tehnilised andmed, hinnad ja saadavus on regiooniti erinev. Kui soovite teavet selle 

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

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

Uus Acer Switch 5 ja Switch 3 toodi avalikkuse ette täna New Yorgis toimunud pressiüritusel 

next@acer, kus ettevõte tutvustas valikut uusi seadmeid ja lahendusi mänguritele, sisuloojatele, 

peredele, õpilastele ja professionaalidele. Lisateavet leiate lehelt www.acer.com/nextatacer. 

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 keskendunud selise 
maailma loomisele, 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 uurimise, väljatöötamise, turundamise, müügi ja toetamise peale, 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. 

Avalikud kontaktid 

Acer Incorporated 

PanAm – Lisa Emard  Tel: +1-949-471-7705 E-post: lisa.emard@acer.com 
EMEA – Manuel Linnig  Tel: +41 91 2610 522 E-post: manuel.linnig@acer.com 
Corp./Aasia – Steven Chung  Tel: +886-2-86913202 E-post: steven.h.chung@acer.com 

http://www.acer.com/nextatacer
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1 Switch 3 puhul valikuline 
2 Aku tegelik kestvus sõltub mudelist, konfiguratsioonist, kasutusest, toitehaldussätetest, töötingimustest ja kasutatavatest 
funktsioonidest. 
3 Kõik selles dokumendis mainitud kaubamärgid ja tootenimed hõlmavad nende vastavate ettevõtete kaubamärke ning neid 
kasutatakse ainult toodete kirjeldamseks või tuvastamiseks. 
4 Kasutatav maht on erinev: (MB = 1 miljon baiti; GB = 1 miljard baiti). 


