
Windows 10 Pro znamená lepší 
prostředí pro podnikání.

Acer doporučuje Windows 10 Pro.

ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI PRO 
FIREMNÍ PRODUKTY ACER
Koncoví uživatelé, kteří před koncem roku 2017 zakoupí příslušný 
profesionální produkt Acer a do 30 dnů jej zaregistrují, získají nárok
na 100% NÁHRADU zaplacené ceny, pokud se u tohoto produktu 
projeví porucha a je během prvního roku v rámci záruky opraven.

Se slibem spolehlivosti Acer Reliability Promise jsou vaše investice 
chráněny a vy se tak můžete plně soustředit na své podnikání. 
Navrhujeme naše produkty s prvotřídními komponentami a nejnovějšími 
technologiemi, aby poskytly revoluční výkon, spolehlivost, zabezpečení dat 
a energetickou účinnost bez kompromisů.

Pro více informací navštivte portál promise.acer.com
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Acer pro firmy 
SLIB SPOLEHLIVOSTI

Notebooky a stolní počítače
Profesionální notebooky a stolní počítače Acer byly 
navrženy tak, aby poskytly dlouhou životnost. Jsou 
vybaveny špičkovými komponentami a jsou podrobo-
vány rozsáhlému a přísnému testování s cílem zajistit 
nejvyšší spolehlivost. Kromě toho poskytnou špičkový 
výkon společně s funkcemi pro zabezpečení a správu
a splňují průmyslové standardy pro ochranu životního 
prostředí, úsporu energie a snižování nákladů.

ZPŮSOBILÉ PRODUKTY

Všechny TravelMate a Extensa s profesionálním OS 
Všechny Veriton a Extensa s profesionálním OS

Zařízení 2 v 1
Zařízení 2 v 1 od Aceru jsou navržena tak, aby splňo-
vala a překonávala standardy moderních profesionálů. 
Využívají nejnovější inovace a designové trendy 
v daném odvětví a poskytují špičkový výkon, bezpeč-
nostní funkce, snadnou ovladatelnost a pružnou 
přizpůsobivost  jakémukoli podnikatelskému scénáři.

ZPŮSOBILÉ PRODUKTY

Switch (všechny řady Alpha, 3 a 5)

Ultratenká zařízení
Ultratenká zařízení Acer umožňují uživatelům 
vychutnat si extrémní přenositelnost bez kompromisů 
ve všestrannosti či výkonu. Zařízení Acer Swift a Spin 
obstojí jak v kanceláři, tak na cestách a mohou se 
pochlubit celohliníkovým tělem, nejmodernějšími 
komponentami, elegantním designem a dlouhou 
výdrží na baterii. 

ZPŮSOBILÉ PRODUKTY

Swift 7, Spin 7, Swift 5, Spin 5 s OS Windows 10 Home 
a všechny Swift a Spin s profesionálním OS

Zařízení postavená na Chrome
Slib spolehlivost Acer Reliability Promise rovněž 
pokrývá zařízení založená na operačním systému 
Chrome. Ta jsou chytrou alternativou k tradičním 
počítačovým ekosystémům, snadno se používají 
a nabízí integrované zabezpečení a maximální 
možnosti správy. Kromě toho jsou zařízení Acer 
s operačním systémem Chrome zkonstruována 
z robustních materiálů, což z nich dělá ideální volbu 
pro malé firmy bez samostatného IT oddělení.

ZPŮSOBILÉ PRODUKTY

Konvertibilní Chromebooky (R13, R11 a Spin 11) 
Chromebook 11 N7 (C731 a C731T) 
Chromebook 14 na práci (CP5-471) 
Chromebase CA24, CXV

Periferie
Monitory Acer se mohou pochlubit nejnovějšími 
zobrazovacími technologiemi, aby zajistily vynikající 
vizuální zážitky. Profesionální projektory Acer jsou 
vybaveny nástroji pro pohodlnější ovládání, proto se 
snadno nastavují a poskytují prvotřídní barevný výkon, 
vynikající čistotu obrazu a výjimečný jas. Jak projek-
tory, tak i monitory Acer jsou vybaveny ekologickými 
funkcemi, které pomáhají šetřit energii a náklady.

ZPŮSOBILÉ PRODUKTY

Monitory řady B, BE0, V6 
Projektory řady P

Způsobilé produkty se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. Jejich aktualizovaný 
seznam naleznete na stránkách promise.acer.com.

Výkon, zabezpečení a spolehlivost
Produkty od společnosti Acer jsou navrženy tak, aby poskytly optimální výkon, dlouhou životnost, nepostradatelné 
zabezpečení a schopnost vzdálené správy. Díky tomu nejen usnadňují správu a řízení IT infrastruktury, ale 
napomáhají dnešním podnikatelům také k vyšší produktivitě práce.




