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Acer Swift 3
(SF314-57-59PT)

Ideální společník
Cenově dostupný, celokovový, 14” notebook s hmotností 1,1 kg a 10hodinovou
výdrží na baterii využívá nejnovější
10nm procesor od Intelu a kombinací
špičkové mobility a výkonu uspokojí
i nejnáročnější uživatele. Oproti loňskému modelu se nový Swift 3 dočkal
zmenšení šasi a téměř čtvrtkilogramové redukce hmotnosti (mimochodem,
za dva roky ztratil Swift 3 na hmotnosti
celých 600 gramů). 14” matný IPS displej
má okolo sebe jen několikamilimetrové
rámečky, které umožnily zmenšení šasi
o 4 mm na šířku a o celých 13 mm na délku. Se snížením hmotnosti jsme ale zaznamenali i drobné zkrácení výdrže na
baterii. Loňský model vydržel v našich
testech pět až sedm hodin náročného
provozu, novinka vydržela ve stejném
testu PCMark 8 čtyři až pět hodin, což
při běžné práci znamená cca 10hodinovou výdrž.
Stejný benchmark ukazuje, že oproti minulé verzi s procesorem Whiskey Lake Core i5-8265U (4+4 jádra,
1,6–3,9 GHz) se celkový výkon notebooku
lehce zvýšil, hlavně tedy díky zrychlení NVMe SSD disku a zvýšení kapacity
RAM z 8 na 16 GB. Nový Swift 5 používá 512GB NVMe SSD disk s průměrnou
rychlostí čtení okolo 1 450 MB/s a zápisu 960 MB/s. Skvělou novinkou 10nm
generace procesorů Intelu je dosažení
stejného výkonu jako u minulé generace při radikálním snížení pracovní frekvence na 1,0–3,6 GHz. To vše dohromady
se projevuje v naprosto tichém provozu. Celokovové hliníkové šasi se při provozu nezahřívá a skvěle chrání útroby
notebooku, vynikající je i pevnost krytu
displeje. Swift 3 je příkladně pevný, nikde se neohýbá a vydrží časté přenášení. Žádné výhrady nemáme ani ke klávesnici, tlačítka jsou přesná, neviklají
CHIP < 2020 < 01

se a mají příjemnou odezvu. Rozložení
je standardní, potěšil nás velký Enter,
pravý Shift a Backspace.
Procesory Icy Lake jsou vybaveny
novou generací integrované grafiky
s označením G1 až G7. Testovaný stroj
používá grafiku Intel UHD Graphics
620 (G1), která dosahuje v benchmarku
3DMark Sky Diver skóre na úrovni 6 154
bodů, pro srovnání integrovaná grafika
minulé generace Whiskey Lake dosahuje ve stejném testu výsledku cca 4 500
bodů. Portová a komunikační výbava
je maximálně moderní a nechybí v ní
10Gb USB-C konektor (3.1 Gen2) s podporou PowerDelivery a Thunderbolt 3,
přes který lze notebook snadno připojit
k dokovacímu monitoru. Samozřejmě
nechybí ani klasický HDMI konektor
a dva USB-A porty (3.1 a 2.0). V nejmodernější verzi je přítomen i Wi-Fi adaptér typu 802.11ax a Bluetooth je generace 5.0. Ve výbavě dále nechybí snímač
otisků prstů a webová kamerka (bohužel bez možnosti překrytí).

Acer Swift 3
(SF314-57-59PT)
T E C H N I C K Á D ATA

PCMark 10

Intel Core i5-1035G1 /
1,0–3,6 / 4+4 / 16 GB
14“ / 1 920 × 1080 / IPS /
matný / nedotykový
512 GB /○ /○
1 × USB 3.1 Gen 1, HDMI,
1 × USB-C 3.1 Gen2
(Thunderbolt 3,
Power Delivery),
1 × USB 2.0, audio,
Wi-Fi 6 (802.11ax), BT 5.0,
čtečka otisků prstů
4 000 bodů

PCMark 8 Home / Work

3 516 / 4 886 bodů

PCMark 8 Home / Work
3DMark SD / Cinebench
R15
Rozměry a hmotnost

4:18 / 5:06 h

319×215×16,5 mm, 1 123g

Cena

Známka Chipu

CPU / RAM
Displej
(úhlopříčka / rozlišení)
SSD / HDD / ODD

Výbava

True Wireless sluchátka Niceboy HIVE
podsie nabízí dobrou kvalitu zvuku, pohodlné provedení a cca 12 hodin hudby
na baterii. Výhodou je i zvýšená ochrana
proti dešti a prachu (IP 54). Pecky se k telefonu samozřejmě připojují bezdrátově
a komunikují mezi sebou prostřednictvím Bluetooth 5.0. Díky bezdrátovému
řešení, malým rozměrům a minimální
hmotnosti (cca 4 g) se sluchátka pohodlně nosí a dobře drží v uších. Součástí
dodávky je dobíjecí obal, který obsahuje
400mAh baterii a se sluchátky váží dohromady necelých 40 g. Osmimilimetrové reproduktory zajišťují příjemně čistý
a přirozený zvuk s lehce zvýrazněnými
basy. Celkově jsme byli se zvukovou reprodukcí spokojeni. Na každém sluchátku je multifunkční tlačítko, které slouží
nejen jako vypínač, ale také k párování
sluchátek s telefonem, k úpravám hlasitosti přehrávání a k přeskakování skladeb. Sluchátka se automaticky vypnou
po vložení do pouzdra a po vyjmutí se
zase sama zapnou. Na jedno nabití vydržela sluchátka hrát přibližně tři hodiny při hlasitosti nastavené na pětinu.
Po vybití je nutné pecky zasadit do nabíjecího pouzdra, v němž se nabijí přibližně za hodinu. Nabíjecí obal zvládl
sluchátka dobít třikrát, takže na cestách lze počítat s přibližně 12 hodinami
provozu. Součástí sluchátek je i mikrofon (je vestavěn v pravém sluchátku),
a tak lze tato sluchátka použít i jako sadu handsfree k telefonování. Hlas volajícího slyšíte jen v pravém sluchátku, ale
mikrofon je poměrně citlivý, a tak se dá
volat bez problémů.

Niceboy HIVE podsie
T E C H N I C K Á D ATA
Typ sluchátek

intraurální, true wireless

Připojení

Bluetooth 5.0

Výbava

400mAh pouzdro, IP54

Výdrž

cca 3 hodiny

Frekvenční rozsah

20–20 000 Hz

Hmotnost

2 × 4g

23 990 Kč

Cena

cca 1 490 Kč

výborný (1,2)

Známka Chipu

výborný (1,8)

6 154 / 526 bodů

ČÍSELNÉ HODNOCENÍ ZNAČÍ CELKOVOU ZNÁMKU ZA TECHNICKÉ PARAMETRY A NAMĚŘENÉ HODNOTY. SLOVNÍ OCENĚNÍ PŘEDSTAVUJE ŠKOLNÍ
ZNÁMKU POMĚRU CENA/VÝKON, TEDY TOHO, JAK CENA VÝROBKU ODPOVÍDÁ JEHO TECHNICKÝM PARAMETRŮM A NAMĚŘENÝM HODNOTÁM.
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