
 

 

 

Pranešimas spaudai 

„Acer“ plečia „Switch“ „du viename“ 
kompiuterių liniją pristatydama galingus, 
bet tyliai veikiančius modelius 

Redaktoriaus apžvalga 

• Dėl geriausią veikimą užtikrinančių septintos kartos „Intel® Core™“ procesorių ir „Acer 

LiquidLoop™“ aušinimo sistemos, „Acer Switch 5“ „du viename“ kompiuteriai yra puikus 

pasirinkimas, kai keliaujant tenka atlikti svarbias ir sudėtingas užduotis, kurti pateiktis ar 

tiesiog mėgautis pramogomis.  

• Patentuotas automatiškai ištraukiamas stovas leidžia lengvai koreguoti „Switch 5“ padėtį 

viena ranka. 

• „Switch 3“ pasižymi kokybišku dizainu, neturi ventiliatoriaus ir yra parduodamas už 

prieinamą kainą. 

• Lakstus dizainas leidžia klientams sklandžiai keisti nešiojamojo ir planšetinio kompiuterio 

režimus (klaviatūra pridedama). 

• „Acer Active Pen“ rašiklis padeda efektyviau naudoti kompiuterį darbe, mokykloje ar 

pramogaujant, nes visapusiškai išnaudojamos „Windows Ink“ funkcijos. 

NIUJORKAS (2017 m. balandžio 27 d.) Nuo šiandien „Acer“ išplečia savo populiariųjų 

„Switch“ „du viename“ nešiojamųjų kompiuterių liniją dviem naujais modeliais – „Switch 5“ ir 

„Switch 3“, kuriuose įdiegta „Windows 10“ ir kurie pasižymi lanksčiu bei darbui, mokyklai ir 

pramogoms itin patogiu dizainu.  

Abu naujieji „Acer Switch“ „du viename“ nešiojamieji kompiuteriai gali būti naudojami su „Acer 

Active Pen“ 1  rašikliu, kuriuo ant jutiklinio ekrano galima piešti eskizus, rašyti pastabas, 

komentuoti dokumentus ar nuotraukas, naudojant „Windows Ink“. 

„Acer Switch 5“ sukurtas pritaikius pažangiausias jo pirmtako – „Acer Switch Alpha 12“ – 

naujoves. Sumontavus „Acer LiquidLoop™“ aušinimą ir septintos kartos „Intel® Core™ 

i7“ procesorius, naujasis kompiuteris veikia tyliai, nes jame nėra ventiliatoriaus. 

„Acer“ patentuotas automatiškai ištraukiamas stovas leidžia lengvai, viena ranka keisti 
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žiūrėjimo kampą. Įrenginyje taip pat palaikoma „Windows Hello“ funkcija su piršto atspaudų 

skaitytuvu, todėl prisijungimas vyksta greitai ir saugiai.  

„Acer Switch 3“ yra „du viename“ tipo kompiuteris, kuriame puikiai dera didelis 12,2 colio 

ekranas, „Intel“ procesoriai ir tylus dizainas be ventiliatoriaus. 

„Klientai yra pamėgę „du viename“ tipo kompiuterių lankstumą, nes naudojant ir nešiojamojo, 

ir planšetinio kompiuterio režimus galima atlikti daugiau kasdienių darbų,“ sako „Commercial & 

Detachable Notebooks, IT Products Business, Acer Inc.“ generalinis vadovas James Lin. „Acer 

Switch“ serijos kompiuteriai dabar yra tinkami daugiau klientų, nesvarbu, ar jie ieško įrenginio 

su naujausiomis funkcijomis, ar jiems tiesiog reikia prieinamesnės priemonės studijoms, darbui 

ir pramogoms.“  

Be ventiliatoriaus veikiantis „Switch 5“ yra orientuotas į našumą, tylą ir patikimumą  

„Switch 5“ yra „Acer“ pirmasis „du viename“ tipo kompiuteris su septintos kartos „Intel® Core® 

i7“ ir „Intel® Core® i5“ procesoriais, kad kelionės metu atliekant sudėtingas užduotis, kuriant 

pateiktis ar tiesiog pramogaujant būtų užtikrintas didžiausias našumas. Ant maitinimo mygtuko 

įtaisytas pirštų atspaudų skaitytuvas nustato naudotojų tapatybę ir leidžia greitai pasiekti 

projektus. Naudotojai gali būti ramūs, kad prisijungimui naudojant pirštų atspaudų skaitytuvą, 

jų informacija išliks saugi ir privati, nes tuo pasirūpina „Windows Hello“. 

„Acer“ patentuotas automatiškai ištraukiamas stovas leidžia lengvai, viena ranka keisti „Switch 

5“ žiūrėjimo kampą, todėl naudoti kompiuterį yra patogiau, nesvarbu, kokie darbai atliekami. 

„Switch 5“ kompiuteryje integruota „Acer“ patentuota „LiquidLoop™“ aušinimo sistema 

užtikrina sklandų kompiuterio veikimą be ventiliatoriaus skleidžiamo triukšmo, todėl jis gali būti 

naudojamas viešose vietose, susitikimuose ir atviro tipo biuruose. Be to, „LiquidLoop“ aušinimo 

sistemai nereikia vėdinimo, kuris gali sumažinti kompiuterio patikimumą atsiradus oro srauto 

problemoms ir susikaupus dulkėms. Šio tipo kompiuteriai be ventiliatoriaus palaiko septintos 

kartos „Intel Core“ procesorius, kurie užtikrina nepriekaištingą kompiuterio veikimą visą dieną ir 

10,5 val. akumuliatoriaus naudojimo trukmę2. 

„Switch 5“ turi ryškų, 12 colių platų „FHD+“ liečiamąjį ekraną su IPS technologija, įspūdinga 

2160 x 1440 skiriamąja geba ir „Intel HD Graphics 620“ palaikymu. Klientams patiks tikroviškos 

ekrane rodomų vaizdo įrašų ir žaidimų spalvos bei aiškios detalės, matomas 178 laipsnių 
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žiūrėjimo kampu. „Acer TrueHarmony™“ ir „Smart Amplifier“ užtikrina patobulintą aiškų ir stiprų 

garsą, kuris papildo išskirtinės kokybės vaizdą.  

„Switch 5“ anoduoto aliuminio korpusas yra dailus ir šiuolaikiškas. Iššukuotų plaukų tekstūra 

puikiai dera prie bendro dizaino ir užtikrina patogų įrenginio naudojimą pervežimo metu.  

„Switch 3“ – „du viename“ lankstumas už prieinamą kainą 

„Switch 3“ teikia puikias funkcijas studentams, šeimoms ir visiems kitiems, kurie ieško geros 

kokybės kompiuterio už prieinamą kainą. Įrenginyje sumontuoti „Intel® Pentium®“ ir 

„Celeron®“ procesoriai, palaikantys sklandų veikimą kiekvieną dieną ir iki 8 val. akumuliatoriaus 

naudojimo trukmę1. 12,2 colio ekrane su jautria 10 taškų lietimo funkcija atkuriami įspūdingo 

tikslumo vaizdai. Jis pasižymi plačiu 178 laipsnių žiūrėjimo kampu ir 1920 x 1200 FHD skiriamąja 

geba su IPS technologija3. Priekiniai garsiakalbiai papildo pribloškiančius vaizdus patobulintu 

garsu ir kokybiškais, sodriais bei išraiškingais tonais. Dailus metalo spalvos viršutinis dangtis yra 

išskirtinio, tačiau subtilaus dizaino su graviruotais kampais. 

2017 m. vykusiame produktų dizaino konkurse – viename prestiziškiausių produktų dizaino 

renginių – „Acer Switch 3“ laimėjo „Red Dot Award“ apdovanojimą. 

Tvirtas lankstus „du viename“ dizaino įrenginys pateikiamas su prijungiama klaviatūra 

Ir „Acer Switch 5“, ir „Acer Switch 3“ pateikiamas su klaviatūra, kuri prijungiama itin stipriais 

magnetais ir gali būti koreguojama, nustatant ergonomišką kampą pagal vartotojo pageidavimą. 

„Switch 5“ klaviatūros foninis apšvietimas užtikrina patogesnį darbą tamsesnėse aplinkose. 5,85 

mm storio klaviatūros mygtukų paspaudimo gylis – 1,4 mm, todėl spausdinti galima patogiai ir 

greitai. Be to, klaviatūra apsaugo ekraną kelionių metu. Didelė sensorinė plokštė užtikrina 

patogų ir intuityvų naršymą, naudojant „Precision Touchpad“, kurie palaiko „Windows 

10“ gestus ir sklandžias bei jautrias lietimo funkcijas.  

Ekraną laiko lankstus ir tvirtas U formos stovas, kurį galima pasukti bet kuriuo kampu iki 165 

laipsnių. Dėl neslystančio dizaino ekranas išlieka stačias, net kai vartotojai jį liečia ar ant jo 

rašo. Be to, „Switch 5“ padėtį galima lengvai keisti viena ranka, nes stovas ištraukiamas 

automatiškai. Abu įrenginiai palaiko „Acer Active Pen“ rašiklį1, kuriuo galima ekrane rašyti taip 

pat tiksliai ir dailiai, kaip ant popieriaus. Ši priemonė puikiai tinka, norint užsirašyti pastabas, 
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piešti eskizus, fiksuoti idėjas ir pasinaudoti visomis „Windows Ink“ funkcijomis. „Acer Active 

Pen“ turi delno atmetimo funkciją ir 1024 spaudimo jautrumo lygius.  

Tiek „Switch 5“, tiek „Switch 3“ turi priekines ir galines kameras vaizdo konferencijoms ir 

įspūdžiams fiksuoti. Abiejų kompiuterių internetinės kameros leidžia filmuoti 720p „Full 

HD“ vaizdo įrašus.  

Pasirinktinis C tipo USB dokas verslo reikmėms 

Verslo klientai „Acer Switch 5“ gali įsigyti su C tipo USB doku, kuris transformuoja įrenginį į 

galingą darbo stotį. Šis kompaktiškas dokas yra lengvai prijungiamas prie papildomo ekrano ir 

kitų įrenginių, todėl galima greitai perduoti vaizdo įrašus, garsą ir duomenis bei palaikyti tvarką 

darbo vietoje. Jame yra verslo klientams reikalingi prievadai ir jungtys: „DisplayPort“, HDMI, dvi 

C tipo USB 3.1 jungtys ir trys A tipo USB jungtys, taip pat garso įvestis mikrofonui ir garso 

išvestis garsiakalbiams.  

Plonas ir lengvas su įvairiomis prijungimo galimybėmis 

„Switch 5“ ir „Switch 3“ teikiami su papildomomis saugyklomis ir atminties talpomis. „Switch 

5“ palaiko 256 GB arba 512 GB talpos „PCIe SSD“ ir iki 8 GB talpos LPDDR3 SDRAM4. „Switch 

3“ palaiko 32 GB, 64 GB arba 128 GB talpos „eMMC“ atmintį ir iki 4 GB talpos LPDDR3 SDRAM4. 

Papildomus failus iš abiejų modelių galima pasiekti pasinaudojus „MicroSDXC“ lizdu. Abiejuose 

įrenginiuose yra siaura ir abipusė C tipo USB 3.1 jungtis, leidžianti greitai, 5 GB per sekundę 

greičiu, perduoti duomenis iš prijungtų periferinių įrenginių, bendrinti vaizdo įrašus, taip pat 

įkrauti kitus prietaisus. Be to, abiejuose modeliuose yra papildoma A tipo USB 3.1 jungtis ir 

„Bluetooth 4.0“ technologija. 

„Acer Switch 5“ yra plonas ir lengvas įrenginys, kurio matmenys siekia 292 (P) x 201,8 (G) x 12 

(A) mm, o svoris – 1,27 kg, kai prie planšetinio kompiuterio yra prijungta klaviatūra. „Switch 

5“ planšetinio kompiuterio be klaviatūros aukštis – 9,6 mm, o svoris – 0,92 kg. „Acer Switch 

3“ matmenys siekia 295 (P) x 201 (G) x 16,3 (A) mm, o svoris – 0,9 kg, kai prie planšetinio 

kompiuterio yra prijungta klaviatūra. „Switch 3“ planšetinio kompiuterio be klaviatūros aukštis – 

9,95 mm, o svoris – 0,9 kg. 
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Tikslios specifikacijos, kainos ir galimi modeliai skirtinguose regionuose skirsis. Norėdami 

sužinoti apie konkrečiose rinkose parduodamus kompiuterius, produktų specifikacijas ir kainas, 

susisiekite su artimiausiu „Acer“ biuru ar įgaliotuoju pardavimo atstovu, kurių kontaktus rasite 

apsilankę www.acer.com. 

Naujieji „Acer Switch 5“ ir „Switch 3“ kompiuteriai buvo pristatyti šiandien 

„next@acer“ spaudos konferencijoje Niujorke. Įmonė paskelbė apie naujus įrenginius ir 

sprendimus žaidėjams, kūrėjams, šeimoms, studentams ir profesionalams. Daugiau informacijos 

rasite apsilankę www.acer.com/nextatacer. 

Apie „Acer“  

1976 m. įkurta „Acer“ šiuo metu yra viena didžiausių informacinių ir komunikacinių technologijų 
įmonių pasaulyje, veikianti daugiau nei 160 šalių. „Acer“ ateities tikslas – sujungti techninę ir 
programinę įrangą bei paslaugas, kurios sąveikaudamos tarpusavyje atvertų naujas galimybes 
tiek vartotojams, tiek įmonėms. Nesvarbu, kas tai būtų – į paslaugas orientuotos technologijos, 
internetu sąveikaujantys įrenginiai, žaidimai ar virtualiosios realybės produktai, – daugiau nei 7 
000 „Acer“ darbuotojų atlieka tyrimus, kuria dizainą, vykdo rinkodarą, parduoda gaminius ir 
sprendimus bei teikia jiems palaikymą, kad panaikintų žmones ir technologijas skiriančias 
kliūtis. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.acer.com. 
 
© „Acer Inc.“, 2017. Visos teisės saugomos. „Acer“ ir „Acer“ logotipas yra registruotieji „Acer Inc.“ prekių ženklai. 
Kiti nurodyti ar kitaip pateikti prekių ženklai, registruotieji prekių ir (arba) paslaugų ženklai yra jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė. Visi pasiūlymai gali būti keičiami be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo ir gali būti 
nepasiekiami pardavimo kanalais. Nurodytos kainos yra gamintojo siūlomos mažmeninės prekybos kainos, kurios 
skirtingose vietose gali skirtis. Pardavimo mokesčiai taikomi papildomai. 
 
 

 

                                                                            

1 Su „Switch 3“ naudojama pasirinktinai. 
2 Faktinė akumuliatoriaus naudojimo trukmė priklauso nuo modelio, konfigūracijos, naudojamų taikomųjų programų, 
maitinimo valdymo parametrų, veikimo sąlygų ir naudojamų funkcijų. 
3 Visi šiame dokumente minimi firminiai ir produktų pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai, kurie naudojami tik 
produktams apibūdinti ar nurodyti. 
4 Parduodamuose įrenginiuose talpa gali skirtis: (MB = 1 milijonas baitų; GB = 1 milijardas baitų). 

http://www.acer.com/
http://www.acer.com/nextatacer

