
часа 
с едно зареждане

ACER 5810TG-
944G32MN
1799 лв.
www.solytron.bg

ДАННИ: 1.4 GHz Intel Core 2 Duo, 
4 GB DDR3 RAM, 320 GB HDD, ATI 
Radeon HD 4330 512MB DDR3, DVD 
Super Multi DL оптично устрой-
ство, Wi-Fi 802.11b/g/n, HDMI
ДА: Тънък, лек, с издръжлива 
батерия и чувствителен към дви-
жения тъчпад. Добра видеокарта.
НЕ: Специфична клавиатура.
МНЕНИЕ: Перфектно съчетание 
от качество, мощ, стил и цена.

Тънък, изключително лек и 
с невероятно издръжлива 

батерия. Тези три характе-
ристики прилягат на новото 
15.6-инчово бижу от рево-
люционната Timeline серия 
на Acer. Външният вид на 
лаптопа е наистина зашеме-
тяващ, но едно от основните 
му предимства е лекотата. 
Благодарение на тънкия си 
корпус Acer 5810TG тежи 
само 2.4 килограма! Полз-
ва модерен LED дисплей с 
диагонал 15.6”, HD резо-
люция 1366x768 пиксела и 
16:9 съотношение, което го 
прави идеален за гледане на 
филми.  
Учудващо е, как в толкова 
малко пространство са по-
брани множество съвременни 
хардуерни компоненти. Ма-

кар и енергоспестяващ про-
цесорът е предостатъчен за 
бизнес приложения и гладко 
HD видео - факт в който се 
убедихме с очите си. Паметта 
и видео картата са сериозни 

за лаптоп - използвани са 
бърза 4 GB DDR3 RAM, голям 
320 GB диск и ATI Radeon HD 
4330 с 512MB DDR3. 
Но батерията е онова, което 
със сигурност ще ви плени. С 
едно зареждане тя е способ-
на да издържи... цели 8 часа! 
Цял работен ден. Разбира 
се, нейната издръжливост се 
дължи на енергоспестяващи-

те технологии, оптимизиращи 
разхода на енергия. Сред тях 
са ултратънкият CineCrystal 
екран с LED подсветка и 
процесора с ниска консума-
ция на ток. Затова 5810TG 

изразходва до 40% 
по-малко спрямо 
обикновените 
лаптопи. 
„Зелените тех-
нологии“ и тук 

са на линия. Специалният 
Acer Powersmat адаптер има 
режим за зареждане, който 
автоматично спира подаване-
то на електричество, когато 
батерията е заредена. Това 
намалява разхода на енергия 
с до 66%! Още информация 
за модела, както и шанса да 
го спечелите ще намерите на 
www.solytron.net/acer

Ултратънкият LCD екран 
с LED подсветка спестя-
ва до 33% енергия. 

 Подобрената Jet 
система за охлаж-

дане прави лаптопа 
изключително без-

шумен. 
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