
 

 

 

Pranešimas spaudai 

„Acer“ pristato naują „Aspire S24“ – 
ploniausią kada nors sukurtą „viskas 
viename“ stalinį kompiuterį 

Redakcijos suvestinė 

• Nuostabūs dizaino elementai – 5,97 mm itin plonas ekranas be pakraščių ir šampaninio 

aukso spalvos akcentai, suteikiantys elegancijos ir prabangos. 

• Nepaprastas našumas su naujausiais 8-os kartos „Intel® Core™“ procesoriais ir pasirinktine 

„Intel Optane™“ atmintimi.  

• Pagrinde įtaisyta belaidė įkrovimo sritis palaiko įrenginių, kuriuose naudojama „Qi“, 

įkrovimą. 

BERLYNAS, VOKIETIJA (2017 m. rugpjūčio 30 d.) – šiandien „Acer“ papildė savo įspūdingą 

„Aspire“ stalinių kompiuterių seriją, pristačiusi naują 23,8 colio „Aspire S24“ „viskas viename“ 

stalinį kompiuterį. Elegantiško dizaino, naudojantis „Windows 10“, itin plonas „Aspire S24“ 

puikiai tinka šiuolaikiškam klientui, ieškančiam stiliaus ir galimybių. 

Naujasis „viskas viename“ stalinis kompiuteris yra ploniausiais kada nors „Acer“ sukurtas 

kompiuteris, kurio ekrano šoninis profilis yra tik 5,97 mm. Ekranas be pakraščių ir juoda bei 

matinio aukso spalvų paletė užtikrina, kad įrenginys taps pagrindiniu namų akcentu, suteikdamas 

jiems praktiškos elegancijos ir prabangos.  

Sukurtas ypatingą dėmesį skiriant dizainui ir aukščiausios kokybės funkcijoms „Aspire S24“ 178 

laipsnių „Full HD IPS1“ ekranas yra aiškus ir ryškus žiūrint iš bet kurio kampo, o jo ypač siauras 

2,7 mm griovelis sudaro 90 % ekrano santykį su korpusu, kad būtų galima matyti dar daugiau 

ekrano. 

Išskirtinis našumas ir reakcija 

Visiškai nauji 8-os kartos „Intel® Core™“ procesoriai su papildoma Intel Optane™ atmintimi 

suteikia „Aspire S24“ galios lengvai atlikti kasdienes užduotis ir įtraukiančio patrauklumo 

pramogauti, teikdami sklandžias ir jautrias kompiuterijos funkcijas. „Intel® Dual Band Wireless-

AC“ (802.11ac 2x2 MIMO) technologijos belaidžio jungiamumo funkcija teikia spartų ir patikimą 

tinklo ryšį, o dėl 2.1 kanalo garsiakalbio pakaitalo, susieto su „Dolby Audio™ Premium“ ir „Acer 

http://go.acer.com/?id=84787
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TrueHarmony™“ technologija, kompiuterio garsas yra galingas ir gilus, atkuriami net patys 

subtiliausi muzikos ir vaizdo įrašų garsiniai niuansai.  

 

Šiuolaikinio gyvenimo būdo poreikių tenkinimas 

„Aspire S24“ teikia naujo lygio funkcijas, naudodama „Windows 10“, apimančią „Cortana“ ir 

„Microsoft Edge“. Belaidis įkrovimo pagrindas leidžia naudotojams sklandžiai įkrauti mobiliuosius 

įrenginius, palaikydamas belaidį įrenginių, kuriuose veikia Qi, įkrovimą – jokių laidų raizginių.  

Ergonominio dizaino, skirto maksimaliai padidinti produktyvumą sumažinus operatoriaus 

nuovargį ir diskomfortą, „Aspire S24-880“ turi nuo –5 iki 30 laipsnių pakreipiamą ekraną, 

suderintą su „Acer ExaColor™“ technologija, kuri tiksliai atkuria spalvas, ir „BluelightShield™“ 

bei „Flickerless™“ technologijomis, kurios saugo akis nuo nuovargio.  

„Aspire S24“ yra iki 256 GB SSD2 ir 2TB HDD vietos saugykloje, todėl tai puikus įrenginys 

dideliems vaizdo įrašų projektams redaguoti ir saugoti.  

Kainodara ir pasiekiamumas 

„Acer Aspire S24“ bus galima įsigyti Šiaurės Amerikoje 2018 m. sausio mėnesį nuo 999 USD, o 

EMEA – 2017 m. lapkričio mėnesį nuo 999 USD.  

Tikslios specifikacijos, kainos ir pasiekiamumas skirsis, atsižvelgiant į regioną. Norėdami sužinoti 

daugiau apie pasiekiamumą, gaminio specifikacijas ir kainas konkrečiose rinkose, kreipkitės į 

artimiausią „Acer“ biurą per www.acer.com.  

„Aspire S24“ buvo pristatytas šiandien next@acer IFA (Vokietijoje) vykstančioje spaudos 

konferencijoje, kurioje įmonė pristatė naujų įrenginių ir sprendimų seriją. Jei reikia daugiau 

informacijos, apsilankykite acer.com/nextatacer. 

Apie „Acer“  

Įkurta 1976 m., šiuo metu „Acer“ yra viena pirmaujančių informacinių ir ryšių technologijų bendrovių pasaulyje, 
turinti filialus daugiau kaip 160 šalių. Žvelgdama į ateitį, „Acer“ kuria aplinką, kurioje sujungus aparatinę, 
programinę įrangą bei paslaugas atsivertų naujos galimybės ir verslui, ir privatiems vartotojams. Į paslaugas 
orientuotų technologijų, daiktų interneto, žaidimų ir virtualiosios realybės srityse daugiau kaip 7 000 bendrovės 
darbuotojų atsidavę kuria, projektuoja, reklamuoja, parduoda ir palaiko gaminius bei sprendimus, pamažu 
naikinančius ribas tarp žmonių ir technologijų. Apsilankę rasite daugiau informacijos. 

Medijos kontaktai 

 
Jan Trzupek  Tel: +48 730 954 282 El. paštas: jtrzupek@wec24.pl 

http://www.acer.com/
http://www.acer.com/nextatacer
mailto:jtrzupek@wec24.pl
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© „Acer Inc.“, 2017. Visos teisės saugomos. „Acer“ ir „Acer“ logotipas yra registruotieji „Acer Inc.“ prekių ženklai. 
Kiti tiek nurodyti, tiek nenurodyti prekės ženklai, registruotieji prekės ženklai, ir (arba) paslaugos ženklai yra 
atitinkamų savininkų nuosavybė. Visi pasiūlymai gali būti pakeisti be įspėjimo ir įsipareigojimo, be to, jie gali būti 
pasiekiami ne visais pardavimo kanalais. Gamintojo rekomenduojamos kainos yra mažmeninės ir gali skirtis, 
atsižvelgiant į pardavimo vietą. Taikomi papildomi pardavimo mokesčiai. 
                                                                            

1 Visi čia minimi prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai ir naudojami tik 
gaminiams aprašyti ir identifikuoti. 
2 Specifikacijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir regioną. 


