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As especificações podem variar de acordo com o modelo.
O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.
A memória do sistema compartilhado pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho
da memória do sistema e outros fatores. A memória do sistema real disponível para o sistema
operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e os recursos necessários
para o ambiente operacional.
A velocidade da memória pode variar dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.
Um sistema operacional de 64 bits é necessário para desfrutar o melhor desempenho de uma memória
RAM com 4 GB ou mais.
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Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluindo marcas
registradas de suas respectivas empresas e são usadas exclusivamente para descrever ou
identificar os produtos.
1 GB é de 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor e pode variar de acordo com
os materiais pré-carregados e o ambiente operacional. O Acer Recovery Management usa uma
parte da capacidade do disco rígido declarada como espaço de backup dedicado.
O peso pode variar de acordo com a configuração do produto, componentes do fornecedor,
variabilidade de fabricação e opções selecionadas.
O software incluído pode variar de acordo com a configuração de hardware, sistema
operacional e disponibilidade regional.

Em um esforço contínuo para melhorar a qualidade de nossos produtos, a informação neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens mostradas são apenas representações de algumas das configurações
disponíveis para este modelo. A disponibilidade pode variar dependendo da região. Como um fenômeno conhecido por transistores de filme fino (TFTs), os displays de cristal líquido (LCDs) geralmente exibem um pequeno número de
pontos de descoloração, como os chamados "pixels não conformes". Este fenômeno é uma limitação da tecnologia TFT LCD, não um defeito do produto e, como tal, não está coberto pela garantia da Acer.
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