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Acer® Aspire AS5250-0866 Notebook

Argumentos de Venda Mensagem do Produto

1 Desempenho Inteligente Destaque

Posicionamento

Model Acer® Aspire AS5250-0866 Notebook

MSRP

Ad Date August

w AMD E-Series dual-core processor E-300 

w (1 MB L2 cache, 1.30 GHz, DDR3 1066 MHz, 18 W)

w Windows® 7 Starter 32-bit 2 Experiência Multimedia em alta definição

w 15.6" HD Widescreen CineCrystal™ LED-backlit

w AMD A50M

w AMD Radeon™ HD 6250 Graphics com 256 MB de memória de sistema dedicada.

w 2GB DDR3

w 320GB SATA Hard Drive Packaging and Documentation

w 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (RJ-45 port)

w Acer Crystal Eye Webcam (1280x1024) Hardware Items

w Altofalantes Estéreos Bateria de 6 células (4400 mAh)

w High-definition audio support & Microfone embutido AC Adaptador

w Touchpad Multitoque AC Cabo de Energia

w Bateria de 6 células (4400 mAh) Documentation

w 3 - Conexões USB 2.0 Manual do Usuário

w 381mm (L) x 253mm (P) x 25/34mm (A) Wireless Setup Card

w 2,6 kg Líquido e 3,4 kg com caixa Registro/ Cartão Garantia Limitada

COA Label for Microsoft
® 

software instalado

McAfee
®
 Internet Security Suite Trial

3 Adicionando recursos para tornar sua vida mais fácil Online Documentation

Guia do Usuário

Page 2 AugustAcer
®
 Confidential

Grande poder multitarefa

Aproveite brilhantismo cinematográfico em Widescreen HD 15,6 

CineCrystal ™ O visor LED-backlit com 16:9 oferece imagens 

nítidas e cores brilhantes para o melhor entretenimento.

High Level Specifications

O teclado de tamanho completo estende-se com um teclado

numérico dedicado.

Multi-gesture Touchpad (Movimento circular, rolamento de

página, zoom, mudança de página)

Conveniencia para transferir os arquivos de seus dispositivos

digitais através do Media Card Reader e salvar em disco rígido de

320GB ou gravar em DVDs e CDs para compartilhar com os

amigos.

Desfrute do brilho multimidia, poder e performance com o

Notebook Acer ® Aspire AS5250-0866 apresentando uma tela

vívida 15,6 "HD CineCrystal widescreen LED-backlit ™, o

desempenho da nova série de processador E-Series e uma web-

cam de 1.3 megapixel. Acrescente isso a um design elegante e

funcional, de ponta e mídia digital com funcionalidades e

conectividade sem precedentes, facilitando suas tarefas, seja

criativo e desfrute do seu entretenimento preferido em casa ou na

estrada.

Notebooks com cantos arredondados e linhas suaves trazem

um olhar único enquanto a sua capa traz um aspecto rico e evita

impressões digitais e arranhões.

A nova série de processador E-Series oferece tecnologia de

gráficos de desempenho multitarefa poderoso, otimizando o poder,

enriquecendo o que você vê. Com 2GB de memória DDR3 garante

multitarefa rápida e eficiente.

802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ LAN Ethernet garante que você 

possa se conectar rapidamente e ficar mais tempo online em 

qualquer lugar.

Windows 7 ® é projetado para ser mais confiável, mais ágil, e 

fazer as coisas que você faz cada dia mais fácilmente - a melhor 

experiência de entretenimento no PC.

A Webcam 1.3 Megapixel HD embutida permite fazer chats online 

e tirar fotografias e vídeos facilmente para poder compartilhar com 

os amigos.
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Especificações Detalhadas

Processador Model Cor Local Part Number

AMD E-Series dual-core processor E-300 3 - Conexões USB 2.0 AS5250-0866 Preto (Grafite) Nacional LX.RN008.005

(1 MB L2 cache, 1.30 GHz, DDR3 1066 MHz, 18 W) 1 - Saída VGA

1 - Saída para Headphone/alto-falante

Vídeo 1 - Entrada para Microfone

15.6" HD Widescreen CineCrystal™ LED-backlit 1 - Conexão Ethernet (RJ-45) Windows® 7 Starter 32-bit

Resolução 1366 x 768 pixel, high-brightness 1 - Entrada para cabo de energia Acer Backup Manager, Acer ePower Management & Acer eRecovery Management

1 - Entrada para trava Kensington Microsoft® Works 9 com Microsoft® Office Starter 2010

Chipset Adobe® Flash® Player 10 & Adobe® Reader® 9.1  

AMD A50M eSobi™  

Google Toolbar™  

Memória Webcam Norton® Online Backup

2GB DDR3 McAfee® Internet Security Suite 2009 Trial

MyWinLocker®

Placa Gráfica TouchPad Acer Arcade™Deluxe

NTI Media Maker™

WildTangent® Demo Games

Audio Acer Crystal Eye

Altofalantes Estéreos Tipo de Bateria Microsoft® Silverlight™

High-definition audio support Skype™

Microfone embutido Windows Live™ Essentials - Wave 3.2

Bateria

Hard Drive Aproximadamente 5 horas

320GB SATA Hard Drive (1) Desempenho geral do sistema é baseado em vários atributos PC. GHZ, a velocidade do clock do processador, é um dos atributos

Dimensões (2) Toda a memória do sistema pode ser alocada para as necessidades de recursos do sistema

Drive Óptico 381mm (L) x 253mm (P) x 25/34mm (A)

8X DVD-Super Multi double-layer drive

Leitor de Cartão Dimensões (Caixa)

Leitor de Cartão 2-em-1 Digital Media 434mm (L) x 105mm (P) x 326mm (A)

(6) Profundidade de medição inclui a bateria de 6 células que se projeta aprox. 2 cms além para a traseira do produto.

Peso

2,6 kg Líquido e 3,4 kg com caixa

Rede

10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (RJ-45 port)

802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™ Quantidade por Pallet

60 unds por pallet

Leitor de impressão digital Garantia (9) Necessário acesso a internet. Primeiros 60 dias de atualizações gratuitos, registro necessário após o prazo de 60 dias.

Não Disponível

EAN Classificação Fiscal

4717276887308 8471.30.19
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Garantia limitada de 1 ano WorldWide 

(ITW)
(7)

(7) Para obter uma cópia gratuita da garantia limitada padrão - Consumidores devem consultar um revendedor autorizado ou o site www.acer.com/br. TFT geralmente apresenta 

um pequeno número de pontos descoloridos, os chamados "pixels queimados". Este fenómeno é uma limitação da tecnologia TFT LCD, e não um defeito do produto e, como 

tal, não é coberto pela garantia limitada ou por programas de atualização . Para viajantes internacionais garantia Válido somente em países onde a Acer tem uma facilidade 

para reparo. Para obter uma lista desses países vá para http://global.acer.com/support/itw.htm. ou ligue para (800) 816-2237. Serviços e tempos de resposta pode variar em 

países fora os EUA e Canadá.

AMD Radeon™ HD 6250 Graphics com 256 MB de memória de 

sistema dedicada.

Acer Crystal Eye Webcam (1280x1024)

Touchpad Multitoque

(Movimento circular, rolamento de página, 

zoom, mudança depágina) Teclado Num.

Bateria de 6 células (4400 mAh)

Secure Digital™ (SD) Card, MultiMediaCard (MMC)

Software

(3) Memória compartilhada do sistema poderá ser alocada para suportar placa gráfica, dependendo do tamanho de memória utilizada pelo sistema e outros fatores. Memória 

atual disponível para o sistema operacional será reduzida pela quantidade de memória dedicada e compartilhada ao sistema gráfico e recursos necessários para o sistema 

operacional.

(4) 1 GB é 1 bilhão de bytes. A capacidade formatada real é menor e pode variar dependendo dos arquivos pré-carregados e do sistema operacional.

(5) A vida útil da bateria varia dependendo das especificações do produto, as configurações do computador e aplicações ou recursos utilizados. Capacidade máxima de todas as 

baterias diminuem com o tempo de uso.

Interfaces

(8) 60-day trial, a opção para comprar a versão full do pacote Office será feita após os 60 dias. Todos os arquivos criados nesse tempo permanecerão no sistema do PC, 

independentemente de comprar a versão completa.

© 2009 Acer Inc. Todos os direitos reservados. A Acer, o logotipo da Acer, marcas registradas e Aspire são marcas registradas da Acer Inc. Outras marcas registradas e / ou marcas de serviço, indicado ou não, são propriedade dos seus respectivos 

proprietários. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Intel e Pentium são marcas registradas da Intel Corporation.


