
 

 

 

Ziņu izlaidums 

Acer paplašina Switch “divi vienā” līniju ar 
jaudīgiem, bet klusiem modeļiem 

Redaktora apskats 

• Vislabākā veiktspēja ar 7. paaudzes Intel® Core™ procesoriem un kluso Acer LiquidLoop™ 

dzesēšanas sistēmu padara Acer Switch 5 par nevainojamu “divi vienā” izvēli svarīgiem un 

prasīgiem uzdevumiem, prezentācijām un izklaidēm, esot ceļā  

• Patentētais automātiski ievelkamais balsts ļauj viegli regulēt Switch 5 ar vienu roku 

• Switch 3 pirmklasīgu dizainu bez ventilatora par pieņemamu cenu 

• Elastīgais dizains ļauj lietotājiem plūstoši pārslēgties starp piezīmjdatora un planšetdatora 

režīmiem, komplektācijā iekļaujot piestiprināmu tastatūru 

• Acer Active Pen uzlabo efektivitāti darbā, skolā un izklaidējoties, pilnībā izmantojot 

Windows Ink sniegtās iespējas 

ŅUJORKA (2017. gada 27. aprīlis) — Acer šodien papildināja tā populāro Switch “divi vienā” 

piezīmjdatoru līniju ar diviem jauniem modeļiem — Switch 5 un Switch 3, kurus raksturo 

operētājsistēma Windows 10 un daudzpusīgs, ļoti mobils dizains darbam, skolai un izklaidei.  

Abus jaunos Acer Switch “divi vienā” piezīmjdatorus var izmantot ar Acer Active Pen 1 

skārienekrānā, lai skicētu, veiktu piezīmes vai komentētu dokumentus vai fotoattēlus, 

izmantojot Windows Ink. 

Acer Switch 5 ir veidots, izmantojot tā priekšgājēja Acer Switch Alpha 12 vadošos nozares 

jaunievedumus, piedāvājot klusu darbību bez ventilatora, ko nodrošina Acer LiquidLoop™ 

dzesēšana, un izcilu darbību ar līdz pat 7. paaudzes Intel® Core™ i7 procesoriem. Acer 

patentētais automātiski ievelkamais balsts ļauj ar vienu roku ērti regulēt skata leņķi. Tas 

atbalsta arī Windows Hello ar pirkstu nospiedumu lasītāju, lai nodrošinātu ātru un drošu 

piekļuvi.  

Acer Switch 3 raksturo “divi vienā” dizains, kas ir lieliski sabalansēts ar lielu 12,2 collu displeju, 

Intel procesoriem un neuzkrītošu dizainu bez ventilatora. 
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Switch 5 bez ventilatora nodrošina lielisku, klusu un uzticamu darbību  

Switch 5 ir pirmā Acer “divi vienā” ierīce, kas tiek piedāvāta ar 7. paaudzes Intel® Core® i7 un i5 

procesoriem, lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa darbību nopietniem uzdevumiem, 

prezentācijām un izklaidei, esot ceļā. Iebūvētais pirkstu nospiedumu lasītājs uz 

ieslēgšanas/izslēgšanas pogas autentificē lietotājus un nodrošina ātru piekļuvi viņu projektiem. 

Pateicoties Windows Hello, lietotāji var būt droši, ka viņu informācija būs drošībā un 

konfidenciāla, kad tiek veikta pieteikšanās, izmantojot pirkstu nospiedumu lasītāju. 

Acer patentētais automātiski ievelkamais balsts ļauj ar vienu roku ērti regulēt Switch 5 skata 

leņķi, pievienojot papildu ērtības jebkurā situācijā. Turklāt Switch 5 izmanto Acer patentēto 

LiquidLoop™ dzesēšanas sistēmu bez ventilatora, lai nodrošinātu efektīvu tā darbību bez 

ventilatora radītā trokšņa, padarot to lieliski piemērotu koplietojamās telpās, piemēram, 

sapulcēs un atklātā tipa birojos. Tāpat LiquidLoop dzesēšanas sistēmai nav nepieciešama 

ventilācija, kas var samazināt izturību gaisa plūsmas problēmu un putekļu uzkrāšanās dēļ. 

Dizains bez ventilatora atbalsta jaudīgos 7. paaudzes Intel Core procesorus, lai nodrošinātu 

izcilu darbību un nepārtrauktu 10,5 stundu akumulatora darbības laiku2. 

Switch 5 ir izteiksmīgs 12 collu plaša skata FHD+ skāriendisplejs ar IPS tehnoloģiju, iespaidīga 

2160x1440 izšķirtspēja un Intel HD Graphics 620 atbalsts. Lietotāji varēs displejā izbaudīt košas 

video un izklaides satura krāsas un precīzas detaļas, un dalīties ar to, pateicoties plašajam 

178 grādu skata leņķim. Acer TrueHarmony™ un Smart Amplifier nodrošina uzlabotu skaņu, radot 

dzidru un pārliecinošu skanējumu, kas papildina izcilo displeju.  

Switch 5 ir elegants un moderns anodizēta alumīnija korpuss. Matētā smalku plaisu tekstūra 

papildina dizainu, vienlaikus uzlabojot ierīces pārvietošanas ērtumu.  

Switch 3 nodrošina “divi vienā” elastīgumu par pieņemamu cenu 

Switch 3 piedāvā lieliskas lietošanas ērtības un darbību studentiem, ģimenēm un ikvienam, kas 

meklē vispusīgu un izcilu risinājumu. Ierīcē ir izmantoti Intel® Pentium® un Celeron® procesori, 

kas nodrošina stabilu ikdienas darbību un līdz pat 8 stundu akumulatora darbības laiku1. 

12,2 collu displejs ir veidots, lai nodrošinātu apbrīnojamu precizitāti un ātri reaģējošu 10 punktu 

skāriendarbību. Tam ir plats 178 grādu skata leņķis un 1920x1200 FHD izšķirtspēja ar PS 

tehnoloģiju3. Uz priekšu vērstie skaļruņi papildina izcilo attēlu ar uzlabotu skaņu un bagātīgu, 
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izteiksmīgu toņu kvalitāti. Slaikais, metāliskais augšējais pārsegs lepojas ar izteiktu, tomēr 

neuzkrītošu dizainu un ir papildināts ar gravētām apmalēm. 

Acer Switch 3 ir saņēmis vienu no prestižākajiem produktu dizaina apbalvojumiem — Red Dot 

Award: Product Design 2017. 

Daudzpusīgais “divi vienā” dizains ir izturīgs un papildināts ar piestiprināmu tastatūru 

Gan Acer Switch 5, gan Acer Switch 3 komplektācijā ietilpst pievienojama tastatūra, kas 

stiprinās ar īpaši drošiem magnētiem un ko var pielāgot ergonomiskā leņķī atbilstoši lietotāja 

preferencēm. Switch 5 tastatūrai ir aizmugurapgaismojums papildu komfortam, strādājot tumšā 

vidē. Tastatūra ir tikai 5,85 mm bieza un nodrošina 1,4 mm nobīdi, lai sniegtu komfortu un 

produktivitāti ievades laikā. Turklāt tastatūra aizsargā ekrānu un nodrošina ērtu transportēšanu. 

Lielais skārienpaliktnis nodrošina ērtu un intuitīvu navigāciju ar Precision Touchpad 

atbalstītajiem Windows 10 žestiem, piedāvājot vienmērīgu un ātri reaģējošu darbību.  

Daudzpusīgais un stabilais U formas balsts notur displeju vertikāli, un to var līgani regulēt 

jebkādā leņķī līdz pat 165 grādiem. Pretslīdēšanas dizains notur displeju taisni, kad lietotājs 

pieskaras vai raksta displejā. Turklāt Switch 5 var ērti regulēt ar vienu roku, pateicoties 

automātiskajai balsta ievilkšanai. Abas sistēmas darbojas ar Acer Active Pen1, kas nodrošina 

precīzu un detalizētu digitālās tintes ievadi tieši ekrānā, rados dabisku rakstīšanas sajūtu, kas ir 

lieliski piemērota, veicot piezīmes, skicējot vai pierakstot idejas un izmantojot Windows Ink 

priekšrocības. Acer Active Pen nodrošina plaukstas ignorēšanu un 1024 spiediena jutīguma 

līmeņus.  

Gan Switch 5, gan Switch 3 ir priekšējā un aizmugurējā kamera videokonferencēm un atmiņu 

iemūžināšanai. Abu sistēmu priekšējās kameras nodrošina 720p Full HD video ierakstīšanu.  

Papildu USB C tipa dokstacija veicina biznesa lietošanu 

Komerclietotāji Acer Switch 5 var iegādāties ar Acer USB C tipa dokstaciju, kas ierīci pārveido 

par jaudīgu darbstaciju. Šī kompaktā darbstacija nodrošina ātrdarbīgu video, audio un datu 

pārsūtīšanu un ļauj atbrīvoties no jucekļa uz darba gada, nodrošinot tūlītēju savienojumu ar 

papildu displeju un citām ierīcēm. Tā ietver komerclietotājiem nepieciešamos portus un 
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savienojumus: DisplayPort, HDMI, divus USB 3.1 C tipa portus un trīs USB A tipa portus, kā arī 

audio ievadi mikrofonam un audio izvadi skaļruņiem.  

Plāns un viegls dizains, uzreiz gatavs savienojumam 

Switch 5 un Switch 3 ir pieejami ar plašām krātuves un atmiņas iespējām. Switch 5 nodrošina 

256 GB vai 512 GB PCIe SSD un līdz pat 8 GB LPDDR3 SDRAM4. Switch 3 nodrošina 32 GB, 64 GB 

vai 128 GB eMMC atmiņu un līdz pat 4 GB LPDDR3 SDRAM4. Abos modeļos papildu failiem var 

piekļūt, izmantojot MicroSDXC slotu. Abām ierīcēm ir plāns un abpusējs USB 3.1 C tipa ports 

ātrai datu pārsūtīšanai (līdz pat 5 Gb/s) no savienotajām perifērijas ierīcēm, video satura 

kopīgošanai un citu ierīču uzlādei. Abām līnijām ir arī papildu USB 3.1 A tipa ports un Bluetooth 

4.0. 

Acer Switch 5 ir plāns un viegls, tā izmēri ir vien 292 (P) x 201,8 (D) x 12 (A) mm (11,5 x 7,94 x 

0,47 collas), un tas sver tikai 1,27 kg (2,8 mārciņas), kad planšetdators un tastatūra ir savienoti. 

Switch 5 planšetdators ir tikai 9,6 mm (0,38 collas) augsts un sver tikai 0,92 kg (2,03 mārciņas). 

Switch 3 izmēri ir vien 295 (P) x 201 (D) x 16,3 (A) mm (11,61 x 7,91 x 0,64 collas), un tas sver 

tikai 0,9 kg (1,98 mārciņas), kad planšetdators un tastatūra ir savienoti. Switch 3 planšetdators 

ir tikai 9,95 mm (0,39 collas) augsts un sver tikai 0,9 kg (1,98 mārciņas). 

Precīza specifikācija, cenas un pieejamība dažādos reģionos var atšķirties. Lai saņemtu 

informāciju par pieejamību, produktu specifikācijām un cenām noteiktos tirgos, lūdzu, 

sazinieties ar tuvāko Acer Acer biroju vai pilnvaroto izplatītāju, izmantojot vietni 

www.acer.com. 

Šodien next@acer preses pasākumā, kas norisinājās Ņujorkā, uzņēmums iepazīstināja ar 

jaunajiem modeļiem Acer Switch 5 un Switch 3 un paziņoja par jaunu ierīču un risinājumu klāstu 

spēļu cienītājiem, radošo profesiju pārstāvjiem, ģimenēm, studentiem un profesionāļiem. Lai 

iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.acer.com/nextatacer. 

Par Acer  

1976. gadā dibinātais uzņēmums Acer šodien ir viens no vadošajiem informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē un darbojas vairāk nekā 160 valstīs. Uzņēmums 
Acer raugās nākotnē, par savu uzdevumu izvēloties radīt pasauli, kurā aparatūra, 
programmatūra un pakalpojumi saplūst kopā, lai radītu patērētājiem un uzņēmumiem arvien 
jaunas iespējas. No pakalpojumu tehnoloģijām līdz lietu internetam, spēlēm un virtuālajai 
realitātei — vairāk nekā 7000 Acer darbinieki velta savu laiku tādu produktu un risinājumu 

http://www.acer.com/
http://www.acer.com/nextatacer
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izpētei, dizainam, mārketingam, pārdošanai un pārdošanai, kas pārvar barjeras starp cilvēkiem 
un tehnoloģijām. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.acer.com. 

Kontakti medijiem 

Acer Incorporated 

PanAm reģions — Lisa Emarda (Lisa Emard)  Tālr.: +1 949 471 7705 E-pasts: lisa.emard@acer.com 
EMEA reģions — Manuels Linnigs (Manuel Linnig)  Tālr.: +41 91 2610 522 E-pasts: 
manuel.linnig@acer.com 
Korp./Āzija — Stīvens Čangs (Steven Chung)  Tālr.: +886 2 86913202 E-pasts: steven.h.chung@acer.com 
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zīmes, reģistrētās preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums neatkarīgi no tā, vai tas ir 
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visos pārdošanas kanālos. Šeit norādītās cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas un dažādos reģionos var 
būt atšķirīgas. Papildus piemērojams pārdošanas nodoklis. 
 
 

 

                                                                            

1 Papildiespēja modelim Switch 3 
2 Faktiskais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no modeļa, konfigurācijas, lietojuma, enerģijas pārvaldības iestatījumiem, 
darbības apstākļiem un izmantotajiem līdzekļiem. 
3 Visi šeit minētie zīmoli un produktu nosaukumi ietver to atbilstošo uzņēmumu preču zīmes un ir izmantoti tikai produktu 
aprakstīšanai vai identificēšanai. 
4 Pieejamā ietilpība atšķiras: (MB = 1 miljons baitu; GB = 1 miljards baitu). 


