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notebook

Model Swift 7 je rozhodně nejkrásnějším notebookem 
od společnosti Acer. Díky tloušťce 
pouhých 10 mm je 
momentálně nejtenčím 
notebookem na světě a díky 
kovovému zlatočernému tělu okamžitě upoutá pozornost.

Acer Swift 7

 Štíhlý 
elegán

E 
xtrémně tenký design se ne-
gativně nepodepsal na tu-
hosti šasi, notebook je pevný, 
neohýbá se, klávesnice ne-
pruží a víko dobře chrání pa-

nel displeje. Ten ale bylo nutné vyztužit 
krycím sklem s lesklým povrchem, tak-
že ačkoliv displej není dotykový, je 
lesklý. To je první úlitba, kterou bylo 
nutné za rekordně štíhlé tělo přinést.

Druhou je absence portů. Notebook 
Swift 7 má pouze 3,5mm zvukový vý-
stup a dva konektory USB-C, kte-
ré dokážou přenášet data rychlostí 
USB 3.1 Gen 2 a podporují standard 
Thunderbolt 3, umožňující přenos vi-
dea v ultravysokém rozlišení při 60 Hz.

Moderní proceSor
Swift 7 je postaven na nejnovější 
generaci procesorů Intel Kaby Lake. 
V případě testované konfigurace se 
jednalo o procesor s označením Core 
i7-7Y75. Tento procesor v kombinaci 
s 8GB operační pamětí a 256GB rych-
lým SSD diskem hravě zvládá všechny 

běžné úkoly a nezadýchá se ani při 
práci s větším množstvím zároveň ote-
vřených aplikací.

Ohromnou výhodou použité-
ho procesoru je pasivní chlazení 
(díky kterému je notebook při prá-
ci absolutně tichý) a nízká spotřeba 
energie. Úsporný chod se projevuje 
hlavně při běžné práci, kdy uživatel 
pracuje s kancelářskými aplikacemi 
a internetem a občas si pustí video.

V takovém případě lze od tohoto 
notebooku čekat minimálně deset 
hodin výdrže při provozu na baterii. 
Při psaní článků s hodně ztlumeným 
displejem jsme se dostali dokonce 
na čtrnáct hodin práce. V náročném 
testu PC Mark 8 vydržel notebook při 
maximálním vytížení pracovat něco 
přes pět hodin.

Klávesnice je lepší než u jiných mo-
delů od společnosti Acer, protože má 
dostatečně velká a dostatečně od 
sebe vzdálená tlačítka, samostatnou 
klávesu Enter a rozměrnou klávesu 
Backspace. Zdvih kláves je s ohledem 

na tenké tělo poměrně nízký. Rozložení 
klávesnice je jednoduché, vše je tam, 
kde má být (snad až na vypínač vpra-
vo nahoře). Pod klávesnici se kvůli do-
držení malé tloušťky bohužel neveš-
lo podsvícení. Vyloženě opulentní je 
ohromný beztlačítkový touchpad.

13,3palcový IPS displej nabízí pěkný 
obraz se širokými úhly pohledu a s vel-
mi dobrým jasem i kontrastem, jedi-
nou výhradu máme k lesklému povr-
chu displeje. Otázkou je, zda má závod 
o co nejtenčí notebooky smysl. Tenký 
notebook je lehčí, snadno se přená-
ší a lépe vypadá, ale má řadu omeze-
ní v podobě nedostatku portů a řady 
konstrukčních kompromisů.

 proč koupit: lidé, kteří často 
cestují a nepoužívají monitor 
a externí klávesnici, si tento 
notebook zamilují. Uživatelé, 
kteří notebook používají primárně 
v kanceláři a nosí si jej domů, však 
dají přednost modelům s lepší 
portovou výbavou.  MichAl bAreŠ



+
tichý provoz, 
vysoké rozlišení 
displeje, rychlý 
SSd disk, 
malé rozměry 
a hmotnost

–
vyšší cena, 
lesklý displej

hodnocení

výSledky teStůAcer Swift 7
  Cena: 39 990 Kč
  poskytl: Acer Czech Republic, s. r. o.
  info: www.acer.cz
  Displej/rozlišení: 13,3", IPS,  

lesklý / 1 920 × 1 080 bodů
  proCesor/frekvenCe: Intel Core i7-7Y75 / 

2× 1,3 GHz (max. 3,4 GHz)
  velikost operační paměti: 8 GB

  Celkový výkon (pC mark 8 

– Home): 2 968 bodů
  výkon proCesoru 

(CinebenCH r15): 208 bodů
  GrafiCký výkon (3D mark 

– sky Diver): 2 669 bodů
  výDrž na baterii v testu 

pC mark 8: 5:13 hod.

  GrafiCký čip: Intel HD Graphics 615
  Úložiště pro Data / kapaCita:  

SSD / 256 GB
  Další výbava: Wi-Fi (802.11ac), 

Bluetooth 4.1, 2× USB-C
  operační systém: Windows 10 Pro
  rozměry: 324 × 229 × 10 až 10,5 mm
  Hmotnost: 1 126 g


