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Jätkame IFA lainel ja veel enne, kui suvised ilmad lõppevad, tuleb ära avaldada ka
Aceri uudised, mis on pealkirjastatud kui "Aceri uus suvine tootevalik".
Aasta algusest on Aceril õnnestunud edukalt muuta oma profiili riistvaratootjast
infotehnoloogia- ja sideettevõtteks, mis pakub nii riistvara, teenuseid kui ITlahendusi.
Need uued tooted, mis IFA-lt tuule tiibadesse saavad, on järgmised.
-

uued Acer Aspire E seeria ja V seeria sülearvutid,
tahvliks pööratavad sülearvutid Aspire R13 ja R14,
nutitelefon Liquid Z500
uued hübriidid (tahvel/sülearvuti) Aspire Switch 11 ja uus Switch 10 Full-HD ekraaniga,
tahvlid Iconia 8 W, Iconia Tab 10, Iconia One 8

Aceri uued tooted vastavad väga erinevatele vajadustele. Sülearvutite sari Aspire V Nitro, sh Black
Edition mudelid on mõeldud ambitsioonikatele kasutajatele, kes soovivad nautida puhast
meelelahutust. Acer Aspire E-seeria ja Acer Aspire V13 on saadaval alates septembrist 2014. Aspire Eseeria hinnad algavad 220 eurost , samas kui Aspire V13 algab 449 eurost.
Mitme erineva kasutusviisiga Aspire R ja Aspire Switch muudavad töö ja mängimise veelgi
mugavamaks.

Aspire R 13 seeria pakub Full-HD ja WQHD ekraane, mis on kaetud Gorilla Glass 3-ga, seadmed on
varustatud SSD-kõvaketaste ja valikulise Acer Active pliiatsi toega.
Aspire R 14 kasutab 360-kraadilise pöördenurgaga kahesuunalist hinge, mis võimaldab mugavalt
lülituda nelja töörežiimi vahel. R 14 seeria pakub erinevaid Inteli protsessoreid, salvestusmahtu kuni 12
GB ning integreeritud või NVidia GeForce 820M graafikakaarti.
Uuel mudeliseerial Aspire Switch 11 on 11,6-tollised IPS-tehnoloogiaga ekraanid, vastupidav Gorilla
Glass 3 kaitseklaas, sõrmejälgede vastane kate ja kiire Chiclet-klaviatuur.
Värskeimal Aspire Switch 10-l on 10,1-tolline Full HD ekraan.
Mõlema Switch-sarja puhul kasutatakse IPS-ekraane ja Zero Air Gap tehnoloogiat, et tagada teravam
kujutis ja laiemad vaatenurgad. Mõlemal Switch-sarjal on lahtiühendatav magnething, mis võimaldab
sujuvalt lülituda erinevate kasutusviiside vahel ja dokkida klaviatuuriga ilma tülikate riivideta.
Aceril on ka uus valik tahvelarvuteid, kokku kolm uut mudelit: Iconia Tab 8 W - 8-tolline Windows 8.1
tahvel produktiivseks tööks liikvel olles, Iconia Tab 10 - 10-tolline tahvel inimestele, kes vajavad
suuremat ekraani paremaks meelelahutuseks ning Iconia One 8 - uus 8-tolline tahvel neile, kes
soovivad kerget ja mobiilset tahvelarvutit, mis pakub dünaamilist meelelahutuselamust igal pool igal

ajal.
Aceri IFA väljapanekus oli ka Liquid Z500. See on nutitelefon neile, kes otsivad
mõistliku hinnaga seadet uusima tehnoloogiaga. Liquid Z500 üllatab suurepäraste
helifunktsioonidega: muusikaesitus on CD-kvaliteediga, väliseid kõlareid pole vaja.
Helikvaliteet tagatakse DTS Studio Soundiga. Liquid Z500 valgusjõuline F2.0 ja 8 MP
kaamera teeb pilte hämarates oludes paremini Acer Bright Magicu abiga ja erk
viietolline kõrglahutusega IPS-ekraan 900:1 kontrastisuhtega tagab, et pilt oleks
selge ja loetav ka päikese käes. Nutitelefoni paksus on 8,65 mm, telefon on saadaval
kolmes värvitoonis: Titanium Black, Sandy Silver ja Aquamarine Green.
Acer Liquid Z-500 on Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas saadaval alates 15.
septembrist 2014 hinnaga alates 149 eurost.
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