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Nowe laptopy w ofercie Plusa: konwertowalny HP i funkcjonalny Acer  

 
Plus poszerza portfolio sprzętów o nowe propozycje marek HP i Acer. Do oferty operatora 
trafiły wysokiej jakości laptopy: konwertowalny HP Spectre x360 13-aw0002nw, łączący 
zalety notebooka i tabletu oraz budżetowy i funkcjonalny Acer Swift 1 do codziennej pracy. 
 

HP Spectre x360 13-aw0002nw 

W Plusie HP Spectre x360 13-aw0002nw dostępny jest w ofercie abonamentowej z 
internetem mobilnym. Przykładowa oferta obejmuje opłatę za abonament w wysokości 50 zł 
miesięcznie (z rabatem za e-fakturę) z pakietem danych 60 GB/mies. i LTE bez końca po 
wyczerpaniu pakietu oraz opłatę 599 zł na start i 36 rat po 175 zł za sprzęt. Całkowity koszt 
urządzenia to 6 899 zł. 

 

Konwertowalny HP Spectre x360 dzięki zawiasom pozwalającym na obracanie wyświetlacza 
o 360 stopni umożliwia pracę w kilku ustawieniach ekranu, łącząc w sobie zalety klasycznego 
notebooka z funkcjonalnym tabletem. Laptop wykonany z pojedynczego bloku aluminium i 
wyposażony w 13,3’’ bezramkowy wielodotykowy ekran FHD IPS BrightView z technologią 
antyrefleksyjną i odpornym na zadrapania szkłem Corning® Gorilla® Glass NBT™ gwarantuje 
wysoką jakość wyświetlanych multimediów. Przyspieszona prędkość i ultrawysokie 
rozdzielczości, obsługujące transmisję strumieniową 4K to zasługa karty graficznej Intel® Iris® 
Plus. Procesor Intel® Core™ i7 10. generacji umożliwia błyskawiczną pracę komputera 
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przekładającą się np. na wysoką prędkość edytowania i strumieniowania filmów. Napęd SSD 
512 GB, nawet 17-krotnie szybszy niż tradycyjny dysk twardy do komputera przenośnego o 
prędkości 5400 obr./min. wraz z 8 GB wbudowanej pamięci pozwalają na komfortowe 
korzystanie z ulubionych aplikacji i niezawodne działanie systemu operacyjnego Windows 10. 
Kompaktowy HP Spectre posiada wydajny akumulator o pojemności 60 Wh. 

 

Laptop wyposażony jest w narzędzie HP Commander, które pozwala na kontrolę, 
optymalizację i dostosowanie wydajności, szybkości wentylatora i poziomu hałasu oraz 
zewnętrznej temperatury. Podświetlana klawiatura umożliwia wygodne pisanie w większej 
liczbie środowisk. Laptop posiada kamerę na podczerwień HP TrueVision HD, gwarantującą 
żywy i wyrazisty obraz podczas rozmów wideo – nawet przy słabym oświetleniu. 
Innowacyjne możliwości ochrony prywatności – czujnik podczerwieni i funkcja Windows 
Hello zapewniają bezpieczniejsze logowanie do komputera. Dzięki interfejsom Wi-Fi 6 (2×2) i 
Bluetooth® 5.0 combo – wszystkie połączenia są solidne, a transfer plików nawet 3 razy 
szybszy niż w przypadku Wi-Fi 5. Smukły i lekki komputer można łatwo przenosić między 
pomieszczeniami lub korzystać z niego w podróży.  

Acer Swift 1 

W Plusie Acer Swift 1 dostępny jest w ofercie abonamentowej z internetem mobilnym. 
Przykładowa oferta obejmuje opłatę za abonament w wysokości 50 zł miesięcznie (z rabatem 
za e-fakturę) z pakietem danych 60 GB/mies. i LTE bez końca po wyczerpaniu pakietu oraz 
opłatę 99 zł na start i 36 rat po 48,5 zł za sprzęt. Całkowity koszt urządzenia to 1845 zł. 
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Stylowy ultrasmukły Acer Swift 1 został zaprojektowany z myślą o wykonywaniu codziennych 
zadań. 14-calowy wyświetlacz Full HD IPS i wbudowana grafika Intel UHD Graphics 605 
gwarantują czytelny obraz w zakresie do 178 stopni przy zachowaniu równie wysokiej jakości 
kolorów. Wąska ramka o szerokości 6,3 mm zapewnia większą powierzchnię do wyświetlania 
zdjęć i oglądania filmów. Duża liczba portów, do których można podłączyć niemal każde 
urządzenie, umożliwia zwiększenie funkcjonalności modelu Swift 1. Płynną pracę komputera 
i wysoką wydajność zapewnia wbudowany mocny czterordzeniowy procesor Intel Pentium 
N5000. Urządzenie wyposażone jest w 4GB pamięci operacyjnej oraz dysk SSD 128 GB, co 
umożliwia stabilną pracę w środowisku biznesowym i komfort korzystania z aplikacjach 
biurowych.  

Funkcje pozwalające na sprawne wykonywanie kilku zadań na raz, a także bezpieczne 
środowisko pracy to zasługa systemu operacyjnego Windows 10 w trybie S. Wsparcie dla 
standardu 802.11ac oraz technologii 2x2 MIMO sprawia, że połączenie z internetem jest 
szybkie i niezawodne. Dzięki wielogodzinnemu czasowi pracy baterii (nawet 17h), laptop 
pozostaje do dyspozycji przez cały dzień. Funkcja ładowania po wyłączeniu umożliwia 
ładowanie urządzeń zewnętrznych za pomocą portu USB 3.0 nawet po wyłączeniu 
komputera. Wbudowany czytnik linii papilarnych pozwala usłudze Windows Hello na szybką i 
bezpieczną weryfikację tożsamości użytkownika bez konieczności wprowadzania hasła. 
Metalowa obudowa chroni podzespoły przed uszkodzeniami w trakcie przenoszenia. Dzięki 
lekkiej konstrukcji i wysokiej wydajności urządzenie sprawdzi się w codziennej pracy, podczas 
zajęć na uczelni, jak też poza biurem. 


