
 

 

 

Ziņu izlaidums 

Acer iepazīstina ar pilnīgi jauno 
piezīmjdatoru sēriju Nitro 5 bezrūpīgai 
spēlēšanai 

Veiktspēja mūsdienīgu spēļu baudīšanai par mērenu cenu  

Redaktora kopsavilkums 

• Klienti var izvēlēties modeļus, kas aprīkoti pat ar NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti 
videokartēm un 7. paaudzes Intel® Core™ procesoriem vai AMD Radeon™ RX550 videokartēm 
un 7. paaudzes AMD A sērijas procesoriem 

• Dubultie ventilatori ar Acer tehnoloģiju Coolboost™ sniedz palielinātu griešanās ātrumu un 
dzesēšanas spēju, kā arī ļauj lietotājiem manuāli kontrolēt dzesēšanas procesu, kad augstas 
noslodzes gadījumā nepieciešama papildu ventilatoru jauda 

• Aso šķautņu dizainu papildina sarkana eņģu josla gar vāka malu, piešķirot klasisku un 

nostrādātu izskatu 

TAIPEJA, TAIVĀNA (2017. gada 30. maijā) Acer šodien paziņoja par savu jauno piezīmjdatoru 

sēriju Nitro, kas paredzēta taupīgiem spēļu faniem. Pirmais Acer Nitro saimes pārstāvis ir 

Nitro 5. Šī datoru sērija sniedz labu līdzsvaru, ja meklējat plašas iespējas un izteiksmīgu, stilīgu 

dizainu. Acer piedāvā visdažādākās konfigurācijas, kas ietver populāras videokartes un 

procesorus un ļauj patērētājiem izvēlēties kādu no daudzajiem variantiem atbilstoši budžetam 

un vajadzībām. 

Spēļu fani var izvēlēties konfigurācijas1, kas ietver arī NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti 

videokartes un 7. paaudzes Intel® Core™ i7 procesorus vai AMD Radeon™ i7 RX550 videokartes un 

7. paaudzes AMD A sērijas procesorus. Visos šajos modeļos ir uzstādīta sistēma Windows 10, un 

tie atbalsta līdz 32 GB DDR4 2400 MHz atmiņas.   

Atsevišķi modeļi1 ir aprīkoti ar īpaši ātriem PCIe SSD diskiem (līdz 512 GB), kurus var papildināt 

ar HDD diskiem datu glabāšanai (līdz 2 TB), un šie modeļi ir ideāli piemēroti sāknēšanas un spēļu 

ielādes laika saīsināšana.  Gigabit Ethernet ports nodrošina ātrus un uzticamus kabeļu sakarus, 

kamēr 802.11ac 2x2 bezvadu tehnoloģija MIMO sniedz zibensātru bezvadu savienojumu. Plaša 
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portu izvēle ietver vienu USB 3.1 Type-C (1. paaudzes) portu, vienu USB 3.0 portu ar uzlādes 

funkciju izslēgtā režīmā, divus USB 2.0 portus, kā arī HDMI 2.0 portu, kas atbalsta 

atsvaidzināšanas frekvences līdz 90 Hz.  

Skaidrs, ka neviena spēļu sistēma nav pilnvērtīga bez piemērota dzesēšanas risinājuma, lai 

pārvaldītu temperatūru un uzturētu sistēmas darbspēju optimālā stāvoklī. Nitro 5 ietver 

dubultos ventilatorus ar Acer tehnoloģiju Coolboost™, kuri sniedz palielinātu griešanās ātrumu 

un dzesēšanas spēju, kā arī ļauj lietotājiem manuāli kontrolēt dzesēšanas procesu, kad augstas 

noslodzes gadījumā nepieciešama papildu ventilatoru jauda. 

Visi modeļi piedāvā izteiksmīgu 15,6 collu FHD (1920 x 1080) IPS2 displeju, savukārt Dolby 

Audio™ Premium un Acer tehnoloģija TrueHarmony™ nodrošina neticamu skaņas dziļumu. Šis 

tandēms sniedz saistošu pieredzi spēļu un filmu baudīšanai.   

Nitro 5 izsmalcinātais dizains ietver melnu, matētu korpusu ar smalku apdari. Piezīmjdatora 

aizmugurē ir gludas un spīdīgas sarkanas eņģes, bet zem tām ir izvietots masīvs melnas krāsas 

ventilācijas režģis. Tastatūrai ir sarkans fona apgaismojums, bet taustiņi WASD un 

papildtastatūra ir izcelta sarkanā krāsā, kas atvieglo lietošanu. 

Cena un pieejamība 

Acer Nitro 5 Ziemeļamerikā būs pieejams jūlijā, sākot no $899; Eiropas, Tuvo Austrumu un 

Āfrikas reģionā tas būs pieejams augustā, sākot no €1099; savukārt Ķīnā tas parādīsies jūlijā, 

sākot no ¥5499. 

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

pieejamību, produktu specifikācijām un cenām konkrētos tirgos, sazinieties ar tuvāko Acer 

biroju, izmantojot vietni www.acer.com. 

 

Par kompāniju Acer 

Kompānija Acer ir dibināta 1976. gadā, un mūsdienās tā ir viena no pasaules vadošajām IKT kompānijām, un tā 
darbojas vairāk nekā 160 valstīs. Acer nākotnes plāni ir vērsti uz tādas vides izstrādi, kur aparatūra, programmatūra 
un pakalpojumi papildina viens otru, lai patērētājiem un uzņēmējiem pavērtu vēl nebijušas iespējas. Acer attīsta uz 
pakalpojumiem orientētas tehnoloģijas, pēta lietu internetu un izstrādā virtuālās realitātes risinājumus. Vairāk nekā 
7000 kompānijā strādājošo darbinieku darbojas izpētē, dizainā, mārketingā, pārdošanā un sniedz atbalstu produktiem 
un pakalpojumiem, kuri noņem barjeras starp cilvēkiem un tehnoloģijām. Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet 
www.acer.com. 

 

http://www.acer.com/
http://www.acer.com/
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© 2017 Acer Inc. Visas tiesības paturētas. Acer un Acer logotips ir reģistrētas Acer Inc. preču zīmes. Pārējās preču 
zīmes, reģistrētās preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes, kas ir vai nav norādītas, pieder atbilstošajiem īpašniekiem. 
Visi piedāvājumi var tikt mainīti bez brīdinājuma vai saistībām, un tie var nebūt pieejami visos tirdzniecības kanālos. 
Norādītās cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas, kas var atšķirties atkarībā no vietas. Cenu var 
palielināt pārdošanas nodoklis. 

 
                                                                            

1 Specifikācijas var atšķirties atkarībā no modeļa un tirgus 
2 Visi šeit norādītie zīmoli un produktu nosaukumi ietver atbilstošo uzņēmumu preču zīmes, un tiek izmantoti ar vienīgo mērķi 
aprakstīt vai identificēt produktus 


