
Компактність і зручність
Завдяки продуманій конструкції з тонким профілем 
ноутбук зручно брати з собою для вирішення основних 
завдань. Заснована у 1976 році, компанія Acer 

спеціалізується на наданні IT-послуг і 
виробництві апаратного та програмного 
забезпечення, а також займається 
дослідженням, розробкою, маркетингом, 
продажем і обслуговуванням інноваційних 
продуктів задля покращення якості життя 
користувачів. Серед продуктів Acer – 
настільні комп'ютери, монітори, проектори, 
сервери, планшети, смартфони та пристрої 
для носіння на тілі. Компанія також 
розробляє хмарні рішення, що об'єднують 
Інтернет речей в одне ціле. Acer відзначила 
40-річний ювілей у 2016 р. і на сьогодні є 
одним з 5 найбільших виробників ПК у світі.одним з 5 найбільших виробників ПК у світі.

• До 20 годин1,2 роботи без підзарядки
• Висока продуктивність1

• Суцільнолитий металевий корпус
• Сканер відбитків пальців

1. Характеристики іноді різняться залежно від моделі та регіону.

2. Час роботи від акумулятора залежить від налаштувань пристрою, параметрів 2. Час роботи від акумулятора залежить від налаштувань пристрою, параметрів 
енергоспоживання, умов використання й інших факторів.

МІЦНИЙ ЕЛЕГАНТНИЙ
КОРПУС
Металевий корпус, доступний у декількох 
варіантах кольорів1, вирізняється високою 
міцністю попри надзвичайно вишуканий 
вигляд.

ВЕЛИКИЙ ЕКРАН У ТОНКІЙ 
РАМЦІ
Витончена рамка шириною лише 6,3 мм не 
заважає огляду, тому зображення на екрані з 
роздільною здатністю Full HD1 і матрицею IPS 
відображаються у всій красі та в повному 
форматі.

РОЗ'ЄМИ НА ВСІ ВИПАДКИ
Ноутбук Swift 1 оснащено повним набором 
роз'ємів для підключення периферійних 
пристроїв різних типів.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Потужний процесор дає змогу швидко 
виконувати повсякденні робочі та особисті 
завдання, переглядати відео та шукати 
потрібну інформацію в Інтернеті.1

ЕФЕКТИВНА РОБОТА 
ПРОТЯГОМ УСЬОГО ДНЯ
Час роботи від акумулятора становить до 20 
годин2, тому пристрій можна використовувати 
протягом усього дня – при цьому заряду 
вистачить ще й на вечірні розваги!

БАГАТОЗАДАЧНІСТЬ WINDOWS
Одразу беріться до справи та виконуйте 
завдання швидше за інших! Windows – 
неймовірно зручна й ефективна система з 
вичерпним набором функцій для швидкого 
виконання найрізноманітніших завдань.

МАТРИЦЯ IPS
IPS-матриця забезпечує ідеальну передачу 
кольорів і дивовижну чіткість зображення за 
кутів огляду до 178°.

1. Характеристики іноді різняться залежно від моделі та регіону.
2. Оголошену тривалість автономної роботи отримано в результаті тестування, яке описано нижче. Циклічне безперервне відтворення тестового відеоролика без виконання додаткових дій 2. Оголошену тривалість автономної роботи отримано в результаті тестування, яке описано нижче. Циклічне безперервне відтворення тестового відеоролика без виконання додаткових дій 
до повної розрядки. Вказаний час автономної роботи пристрою наведено виключно для того, щоб користувач міг порівняти характеристики. Фактичний час роботи від акумулятора залежить 
від моделі та конфігурації пристрою, типу процесора та відеокарти, запущених програм та функцій, що використовуються. Максимальна ємність акумулятора зменшується з часом і по мірі 
використання. Конфігурація пристрою, для якої визначено час автономної роботи: процесор Intel Celeron, панель FHD, накопичувач SSD на 128/256 ГБ або модуль eMMC на 64 ГБ, ОЗП 
4G/8G. Умови та налаштування, за яких визначено час автономної роботи: яскравість РК-екрана 350 ніт, із підключеною гарнітурою, вимкненими мережею WLAN і функцією Bluetooth, у 
режимі «Оптимальне використання заряду батареї».

ЗАРЯДКА ВІД ВИМКНЕНОГО 
НОУТБУКА
Функція зарядки від вимкненого ноутбука дає 
змогу заряджати пристрої, які було підключено 
за допомогою роз’єму USB 3.0, навіть якщо 
ноутбук вимкнено.

ГОЛОСОВИЙ ПОМІЧНИК 
CORTANA  
Cortana – ваш персональний цифровий 
помічник із широким набором функцій і 
можливостей.


