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Acer introduceert de nieuwe Pocket PC n10 - De wereld in je handen! 

 

Acer, één van ‘s werelds grootste producenten van notebooks, presenteert een nieuwe PDA 

met topfunctionaliteiten. Dit model met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, komt het 

bestaande gamma mobiele producten van Acer aanvullen met een handheld die vooral 

bestemd is voor de professionele gebruiker.  

 

De nieuwe Acer n10 is een compacte PDA met het Microsoft® Windows® Pocket PC-

besturingssysteem, die in het oog springt dankzij de snelle processor en de mogelijkheid om 

de algemene functies aan te vullen met een brede waaier aan opties. 

 

Met zijn functionele ontwerp en zijn compacte formaat is de Acer n10 zeer aantrekkelijk. 

Deze handheld weegt net 170g en is uitgerust met een 3.5" TFT kleurenscherm.  

 

Deze handheld blinkt uit in gebruiksgemak dankzij het Holdswitch-schuifwiel, de D-pad, de 

image viewer, de MPEG-speler en de uitneembare en herlaadbare Li-Ion polymeer batterij. 

De Intel® PXA255-processor met Intel® XScale™-technologie tot 300MHz; het 32MB flash 

ROM-geheugen en het werkgeheugen van 64MB garanderen hoge prestaties.  

 

De vele toepassingen van de Acer n10 worden aangestuurd door het Microsoft® Pocket PC 

2002-besturingssysteem. MSN® Messenger, Inbox, Windows® Media* Player, Pocket 

Word* Pocket Excel*, Pocket Internet Explorer en tal van andere programma’s toveren deze 

zakcomputer om tot een zeer veelzijdig en volledig instrument voor het plannen van zakelijke 

en persoonlijke activiteiten. 

 

Het geheugen van de Acer n10 is uit te breiden via de Memory Stick™-slots (SD en MMC), 

een CF type II-expansiesleuf en een USB miniconnector. Het is een multitasking-toestel van 

de laatste generatie, die zich perfect leent tot het beheer van zakelijke en persoonlijke 

informatie altijd en overal. 

 

De Acer n10 combineert de draagbaarheid van een PDA met de uitgebreide functies van het 

Pocket PC-platform. Met zijn elegante styling en imposante functionaliteit is dit model 

uitstekend geschikt om in te spelen op de behoeften van de meest verwende gebruikers. 

Prijs: 299,-euro inclusief BTW 

 

Volledige informatie over alle Acer-producten is beschikbaar op de website van Acer 

www.acer.be 

 

Acer in het kort 

Acer werd in 1976 opgericht en behoort tot de top tien in de wereld voor de verkoop van 

merkpc’s. Het is op marketing- en dienstenvlak actief in Azië-Pacific, Noord- en Zuid-

Amerika, Europa en het Midden-Oosten en ondersteunt dealers en distributeurs in meer dan 

100 landen. Naast het aanbod van een breed spectrum IT-producten en –diensten is Acer ook 



een toonaangevende vernieuwer inzake e-business. Het biedt e-enabling-oplossingen die IT-

producten combineren met een gamma diensten dat wordt geleverd via de globale 

infrastructuur van Acer. Acer commercialiseert onder meer kantoorpc’s, notebookpc’s, 

servers, schermen, personal digital assistants (PDA), naast een gamma IT-accessoires en 

MegaMicro-ready IT-producten. 

 

In Europa is Acer de 5de grootste PC-leverancier met een globale marktgroei van 9,6% in 

2002 (t.o.v. een gemiddelde marktgroei van –4,7%). In het derde kwartaal van 2002 stegen de 

verkoopcijfers van Acer in Nederland met 55%. Op de markt van de draagbare pc’s in 

Nederland is Acer het 3de merk met een groei van 16,8% in 2002 (t.o.v. een gemiddelde 

marktgroei van 8%).  

 

De groei van Acer voor 2002 in EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) zou volgens 

voorspellingen 10% hoger liggen dan de gemiddelde voorziene marktgroei van 3,2%. 

Voor meer informatie: www.acer.be. 

 


