
 

 

 

Ziņu izlaidums 

Acer jaunais Spin 1 ir daudzfunkcionāla 
datora un spilgta dizaina apvienojums  

Ārkārtīgi plāns, ārkārtīgi viegls un ārkārtīgi elegants: Spin 1 ir 
ideāli piemērots ikvienam, kas atrodas nemitīgā kustībā un vēlas 
būt radošs 

Redaktora kopsavilkums 

• 11,6 collu transformējamajam Acer Spin 1 ir spīdīgs metāla korpuss un izteiksmīgs Full HD 

displejs. Tas ir viegls, pārnēsājamas un atbalsta Windows Ink (izmantojot Acer Active 

Stylus1), lai radoši lietotāji var strādāt, atrodoties ceļā  

• Ar Intel® Pentium® vai Intel® Celeron® procesoriem darbināmais un elegantais Spin 1 sniedz 

teicamu veiktspēju darbam, spēlēm, kopīgošanai un zīmēšanai 

TAIPEJA, TAIVĀNA (2017. gada 30. maijā) Acer šodien paziņoja, ka iznāk populārā 

transformējamā piezīmjdatora Spin 1 jaunākā versija. Elegantas formas, pilnīgi metālisks 

korpuss un sistēma Windows 10 — šī ierīce ir viegla, pārnēsājama un atbalsta Windows Ink 

(izmantojot Acer Active Stylus1), lai radoši lietotāji var strādāt, atrodoties ceļā. 

Šis piezīmjdators ir 1,25 kg viegls (2,76 mārc.) un 14 mm plāns, un tas ietver jaunākos Intel® 

Pentium® vai Intel® Celeron® procesorus, 4 GB DDR3L atmiņu, kā arī iespēju izvēlēties 

32/64/128 GB lielu eMMC krātuvi. Tā precīzais 11,6 collu Full HD (1920x1080) ekrāns ar 

skārienfunkciju un tehnoloģiju IPS2 rāda košas krāsas līdz pat 178 grādu skata leņķī. Akumulators 

nodrošina lietotājiem astoņas darba stundas, lai tie varētu strādāt, spēlēt spēles, kopīgot saturu 

un zīmēt visu dienu, izmantojot četrus universālos režīmus (piezīmjdators, displejs, 

planšetdators un teltsveida paliktnis). 

Spin 1 apvieno kvalitatīvu aparatūru ar novatoriskām funkcijām, lai sniegtu lietotājam 

viskrāšņāko pieredzi. Visos modeļos, kuriem ir precizitātes skārienpaliktnis ar Windows 10 žestu 

atbalstu, lietotāji var darboties ātrāk un intuitīvāk, pateicoties precīzai pirkstu un kustību 

izsekošanai. Lai palīdzētu tikt galā ar sarežģītākiem projektiem, Spin 1 ir pilnībā sagatavots 

darbam ar piederumu Acer Active Stylus1, kas nodrošina precīzu un tiešu ievadi no ekrāna, 
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sniedzot dabīgu pildspalvas un papīra lietošanas pieredzi. Lietotāji var nekavējoties pārvērst 

savas domas attēlos un fiksēt idejas ātri un dabiski ar Windows Ink. 

Pateicoties ātram un uzticamam bezvadu savienojumam, ko sniedz tehnoloģija 802.11ac 2x2, 

piezīmjdators Spin 1 spēj nodrošināt līdz trim reizēm ātrāku lejupielādi3 salīdzinājumā ar 

tradicionālajām 802.11n 2x2 ierīcēm. Ierīce ietver arī Acer funkciju BluelightShield, kas var 

mazināt acu sasprindzinājumu, kad ilgi skatāties ekrānā.  

Skaļruņi ar Acer tehnoloģiju TrueHarmony™ ir izvietoti abās ierīces pusēs. Audio kanāli 

automātiski tiek apvērsti, lai nodrošinātu optimālu skaņas kvalitāti jebkurā režīmā, un 

videotērzēšanas laikā tie tiek savienoti ar HD tīmekļa kameru. Papildu savienojamības iespējas 

ietver Bluetooth 4.0, vienu USB 3.1 portu, vienu USB 2.0 portu, vienu HDMI portu un vienu 

microSD (SDXC) karšu slotu.  

Cena un pieejamība 

Acer Spin 1 būs pieejams jūlijā. Ziemeļamerikā tā cena sāksies no $300, savukārt Eiropas, Tuvo 

Austrumu un Āfrikas reģionā tā sākumcena būs €399. 

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. 
 
 
© 2016 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 Acer Active Stylus ir papildierīce 
2 Visi šeit norādītie zīmoli un produktu nosaukumi ietver atbilstošo uzņēmumu preču zīmes, un tiek izmantoti ar vienīgo mērķi 
aprakstīt vai identificēt produktus 
3 802.11ac pieejamība un specifikācija atšķiras atkarībā no modeļa un reģiona. Lai panāktu vislabāko veiktspēju, 802.11ac 
savienojums jānodrošina gan raidītājam, gan uztvērējam. Šī produkta pamatā ir IEEE 802.11ac standarta specifikācija. Faktiskais 
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ātrums atšķirsies atkarībā no attāluma, savienojuma ātruma, vietas īpatnībām, tīkla lieluma u.c. faktoriem. 2x2 norāda, cik raidošo 
un uztverošo radioķēžu ir iebūvēts bezvadu modulī, kas divkāršo bezvadu apstrādes jaudu. 


