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Acer Nitro 5 z procesorem i kartą graficzną 
AMD 
 

Zaprojektowany z myślą o graczach laptop Acer Nitro 5, dzięki 

zastosowanej karcie graficznej i dużej mocy obliczeniowej, 

oferuje wysoką wydajność połączoną z agresywną stylistyką 

Podsumowanie 

• Karta graficzna AMD Radeon™ RX560 oraz najnowszy procesor mobilny z rodziny AMD Ryzen™ 

gwarantują płynną pracę 

• Szybka pamięć RAM DDR4 zapewnia wydajność, a dysk SSD zwiększa komfort rozgrywki 

• Monitorowanie układów GPU/CPU NitroSense daje użytkownikom możliwość pełnej kontroli 

 

Firma Acer przedstawiła swój nowy laptop do gier – Acer Nitro 5, wyposażony w podzespoły AMD 

- procesor AMD Ryzen™ i kartę graficzną AMD Radeon™ RX560.  

Stworzyliśmy Nitro 5 wiedząc, że gracze chcą mieć komputer z mocną specyfikacją, 

zapewniającą wydajność w przenośnej formie. Nowy Acer Nitro 5 został zaprojektowany w 

odpowiedzi na te potrzeby – komputer posiada również ciekawą obudowę, która dodatkowo 

zwiększa jego wyjątkowość. – mówi Jerry Hou, dyrektor generalny działu notebooków 

komercyjnych, IT Products Business, Acer Inc 

Laptop Acer Nitro 5 wyposażono w najnowszej generacji układ graficzny AMD Radeon™ 

RX560. Procesory mobilne AMD Ryzen™ oferują wysoką wydajność zarówno w grach, 

tworzeniu treści, jak i pracy wielozadaniowej. W Acer Nitro 5 zastosowano dyski SSD o 

pojemności do 512 GB. Pamięć RAM DDR4 (do 32 GB) w połączeniu z dyskiem SSD oznacza 

szybkie uruchamianie komputera w ciągu zaledwie kilku sekund. Narzędzie NitroSense 

firmy Acer pozwala na monitorowanie CPU/GPU i regulację prędkości wentylatora 

chłodzącego za pomocą funkcji Acer CoolBoost w celu utrzymania optymalnej pracy 

podczas gry. 
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Obudowa laptopa Nitro 5 posiada górną pokrywę z laserowo wykonaną strukturą. 

Matowy czerwony zawias jest akcentem, który współgra z futurystycznym designem 

podświetlanej klawiatury. 

15,6-calowy wyświetlacz IPS Full HD zapewnia szczegółowy obraz a internetowa kamera 

HD pozwala użytkownikom na przesyłanie wideo w wysokiej jakości. Użytkownicy mogą 

również w łatwy sposób transmitować gry na żywo za pomocą usługi Mixer, bezpośrednio 

z paska gry na Windows 10, po wciśnięciu kombinacji klawiszy Windows+G. 

Acer Nitro 5 został wyposażony w wysokiej jakości głośniki z technologiami Dolby Audio™ 

Premium i Acer TrueHarmony™. Acer Nitro 5 posiada wszystkie technologie i łącza, 

których potrzebuje gracz: dwuzakresową technologię bezprzewodową 802.11ac, duży 

wybór portów, w tym USB typu C, HDMI 2.0 oraz Gigabit Ethernet. 

Ceny i dostępność 

Laptopy Acer Nitro 5 będą dostępne w Polsce w maju 2018 roku, w cenie zaczynającej się od 4599 

PLN. 

O firmie Acer 

Firma Acer, założona w roku 1976, to dostawca sprzętu, oprogramowania i usług, skupiający swoją 

działalność na badaniu, projektowaniu, marketingu, sprzedaży i wspieraniu innowacyjnych produktów, 

wzbogacających nasze życie. Oferta firmy Acer obejmuje komputery stacjonarne, wyświetlacze, rzutniki, 

serwery, tablety, smartfony i części eksploatacyjne. Firma opracowuje także rozwiązania oparte na 

chmurze, łączące wszystko to, co Internet ma do zaoferowania. W roku 2016, Acer obchodzi swoje 40-ste 

urodziny. Firma znajduje się w pierwszej piątce dostawców komputerów osobistych na świecie. Acer 

zatrudnia 7000 pracowników dookoła świata i prowadzi swoją działalność w ponad 160 krajach. Więcej 

informacji można znaleźć na stronie www.acer.com. 


