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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TM C111TCi
Platform en kernlogica Intel® Centrino™ Mobiele Technologie 

• Ultralaag voltage Intel® Pentium® M 1GHz processor; 1024KB L2 cache
• Intel® 855GM chipset met 400MHz FSB
• Draadloos: Geïntegreerde Intel®PRO/Wireless 2100 netwerkverbinding

Besturingssysteem Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

Geheugen 512MB (2x256) DDR RAM uitbreidbaar tot 2048MB (twee soDIMM sockets);512 KB FLASH BIOS; Shadow RAM-ondersteuning

Vaste schijf 40GB Enhanced-IDE vaste schijf met gepatenteerde DASP (Disc Anti-Shock Protection)

Opslag Externe DVD/CD-RW combo; Extern USB Diskettestation
Display 10,4" TFT LCD met 1024 x 768 pixelresolutie, 16,7 miljoen kleuren  Ondersteuning voor peninvoer via elektromagnetische digitiser

LCD roteert om notebook te converteren naar tabletstand

Graphics Geïntegreerde 3D VGA met DVMT-technologie; gelijktijdig gebruik van LCD- en CRT-scherm; DualView™ ondersteuning

Multimedia Audiosysteem met ingebouwde microfoon en luidsprekers MS-Sound compatibel
Interfaces 2 x USB 2.0; 1x Infrarood (FIR);VGA voor externe monitor; 32bit type II PCMIA CardBus sleuf; hoofdtelefoonaansluiting; microfoonaansluiting; 1x IEEE 

1394 poort; 1 docking poort; Kensington veiligheidsgleuf; RJ-11poort; RJ-45 poort; DC-in aansluiting;

Gewicht en afmetingen 1,45kg 257 (B) x 216 (D) x 25,4/29,7 (H) mm

Modem en Ethernet 56K ITU V.92 data/fax modem en ingebouwde 10/100Mbps Fast Ethernet

Draadloze verbinding Geïntegreerde Intel®PRO/Wireless 2100 netwerkverbinding Geïntegreerde Bluetooth™

Stroom ACPI 2.0-stroombeheer, ondersteunt Stand-by-stand en slaapstand; 50W miniatuur AC Adapter

Batterij 26Whr Lithium-Ion batterij met een batterijlevensduur tot 3,0 uur; snel laden in 1,5 uur; 2,5 uur opladen tijdens gebruik
Toetsenbord en aanwijzer Acer “Fine Touch” toetsenbord met ronding van 5° en Windows-toetsen; omgekeerde “T” 84/85/88 cursor layout;TouchPad aanwijssysteem met 4-wegs 

Internet scrolltoets; 5 starttoetsen, inclusief Internet en e-mail (met LED voor ontvangen mail) en 3 programmeerbare toetsen
Kwaliteits- en Testen voor temperatuur en vochtigheid; vrije val; morsen; akoestiek; gewichtsdruk;
betrouwbaarheidstesten schokken en trillingen; elektrostatische ontlading; MTBF (Gemiddelde tijd tussen storingen): levensduur van scharnier; omvormbare scharnierrotatie;

schermondersteuningen; LCD-krassen; LCD-rimpel; ‘hook’ duurzaamheid
Software Acer Notebook Manager;Acer Launch Manager; Norton AntiVirus™;Adobe Acrobat® Reader™; PowerDVD; NTI CD Maker™; Microsoft reader 

(geselecteerde); FranklinCovey® (probeerversie); TabletPlanner™ (probeerversie);Alias SketchBook Pro™ (probeerversie); Zinio Reader™ (probeerversie)

Geleverd met Handleiding, voeding, batterij, herstel-cd, 1 x CD-RW
Opties Bijkomende batterij; bijkomende AC adapter; RAM uitbreiding; bijkomende EMR schrijfstift; bijkomende EMR pen; extern USB-diskettestation; extern USB 

CD-ROM-station; extern IEEE1394 DVD/CD-RW combo-station; externe batterijlader;Acer EasyPort

Certificeringen ACPI - Mobiele PC2001 – DMI 2.0 – LDCM 6.0

Garantie 1 jaar Send-In met ITW

Draadloze mobiliteit perfectioneren
Ongeëvenaarde ultradraagbaarheid
Met zijn gewicht van minder dan 1,5 kg, ondergebracht in een stijlvol, makkelijk te hanteren formaat dat
kleiner is dan een vel papier van A4-formaat, is de ultradraagbare TravelMate C110 ontwikkeld voor
toepassing in een heel nieuw scala aan situaties waarin een comfortabele, eenhandige gegevensinvoer
onderweg essentieel is.
De TravelMate C110 is uitgerust met de nieuwste Intel® Centrino™ Mobile Technology voor verbeterde
mobiliteit, geïntegreerde flexibele connectiviteit en een langere gebruiksduur van de batterij. Compleet met
een Ultra Low Voltage Intel® Pentium® M processor, 512 (2x256)MB DDR geheugen, 40GB Enhanced-IDE
vaste schijfstation, biedt de TravelMate C110 topprestaties qua computergebruik en uitzonderlijke draadloze
prestaties tezamen met superieure stroomonafhankelijkheid. De gebruiksduur van de batterij van 3 uur staat
volledig gebruik van deze innovatieve functies toe en in combinatie met een tweede
batterij, die als optie verkrijgbaar is, zijn werktijdbeperkingen iets wat tot het verleden
behoort.
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www.acer.nl
Acer Computer BV (Benelux)
Europalaan 89 - 5232 BC 's-Hertogenbosch - Nederland
Tel. +31-73-645 9645  Fax +31-73-645 9693

www.acer.be
Tel. +32-3-230 5032
Fax +32-3-281 3325

Acer  raadt Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition aan voor Mobile Computing. 



De voortreffelijkheid overtreffen
De TravelMate C110 biedt zelfstandige ondernemers, professionals maar ook medewerkers van kleine,
middelgrote en grote bedrijven baanbrekende oplossingen met een ultradraagbaarheid die de oplossingen
die door de traditionele notebook computers geboden worden ver te boven gaan.
Door de mobiliteit en de duurzaamheid van een notebook met Intel® Centrino® met de flexibiliteit van pen en
papier te combineren stelt de TravelMate C110 professionele gebruikers in staat het potentieel van de meest
recente technologie en het nieuwste design te ontdekken zonder compromissen te hoeven sluiten ten
aanzien van veiligheid en voortreffelijke verbindingscapaciteiten.
Met de TravelMate C110 in uw handen is echt mobiel computergebruik nu vanzelfsprekend haalbaar.

Een complete veiligheidsoplossing
Door de ultradraagbaarheid neemt het risico van schade aan het notebook onvermijdelijk toe. Een ruwe

behandeling, schadelijke stoten en verborgen schokken liggen op de loer wanneer u het het minste

verwacht. Erger nog, als het notebook gestolen wordt kan er misbruik van gemaakt worden en wat nog

belangrijker is dit kan ook met de kritieke gegevens die u opgeslagen heeft gebeuren.

Om deze meedogenloze situatie het hoofd te kunnen bieden is de TravelMate C110 uitgerust met een

stevig achterpaneel van magnesiumlegering, verstevigingen van glasvezel van het frame en wordt het

inclusief het DASP-systeem van Acer (Anti-Shock Protection) geleverd en net zoals de rest van de TravelMate

notebook PC series, heeft het ook uitgebreide kwaliteitstests ondergaan.

Flexibele functionaliteit
De TravelMate C110 is voorzien van een revolutionair kantelbaar 10.4" TFT kleuren LCD-scherm

met één scharnier dat 180° kan draaien waardoor het geven van presentaties aan kleine teams

die tegenover elkaar zitten mogelijk is en waardoor het scherm tegen het toetsenbord aan

dichtgeklapt kan worden en het op die manier in een flexibele Tablet PC veranderd kan worden.

Het scherm beschikt over een actieve digitizer die gebruikers in staat stelt om het systeem te

besturen en gegevens rechtstreeks op het scherm in te voeren en tegelijkertijd gebruik te maken

van de handschriftherkenningsfuncties of simpelweg een notitie neerkrabbelen met de

elektromagnetische digitizer. Uitgerust met tabletknoppen voor een eenvoudige bediening van

het systeem in de tabletmodus, biedt de gebruikersvriendelijke functionaliteit van de TravelMate

C110 de mogelijkheid van nauwkeurige eenhandige gegevensinvoer en bediening terwijl u in een

vergadering zit, buiten de deur werkt of zelfs terwijl u loopt.

Verbindingen wanneer en waar u maar wilt 
Terwijl u van hot naar her gaat zorgt de TravelMate C110 voor een snelle
kiesverbinding met het Web, Remote Access Servers en E-mail servers via de
geïntegreerde V.92 56Kbit/sec fax modem. Er is ook een 802.11b WiFi
wireless LAN card inbegrepen met een gegevensoverdrachtsnelheid van
11Mbit/sec, waardoor makkelijke draadloze communicatie geboden wordt in
een toenemend aantal openbare gelegenheden zoals luchthavens, hotels en
universiteiten.
Weer terug op kantoor kan de TravelMate C110 snel aangesloten worden op
het lokale netwerk en de ADSL uplink dankzij een geïntegreerde flexibele 10-
Base-T/100-Base-TX netwerkkaart. Aansluitingen en kabelbeheer worden
makkelijker gemaakt via de universele Acer EasyDocker (optie).

MET MOBIELE PROFESSIONELE GEBRUIKERS DIE STEEDS MEER TIJD

WEG VAN UW WERKPLEK DOORBRENGEN BETEKENT EEN GROTERE

ONAFHANKELIJKHEID EEN GROTERE ORGANISATORISCHE KRACHT. VOORZIEN VAN

DE REVOLUTIONAIRE INTEL® CENTRINO™ MOBILE TECHNOLOGY GEKOPPELD AAN

COMPLETE TABLETTECHNOLOGIE, BIEDT DE TRAVELMATE C110, MET ZIJN UNIEKE MENGELING

VAN GEAVANCEERDE FUNCTIES EN EEN SLANK DESIGN, MOBILITEIT IN DE WARE ZIN VAN HET WOORD

DOOR ZAKELIJKE PROFESSIONELE GEBRUIKERS HET JUISTE INSTRUMENT OP HET JUISTE MOMENT TE GEVEN

WAARDOOR ZIJ ZICH VRIJ KUNNEN UITDRUKKEN, OP WELK MOMENT DAN OOK EN WAAR DAN OOK TOEGANG

KUNNEN KRIJGEN TOT INFORMATIE EN VEEL LANGER IN CONTACT EN OP KOP KUNNEN BLIJVEN.
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In het kader van onze voortdurende inzet om de kwaliteit van onze producten te verbeteren, kan de informatie die in deze brochure
staat zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De afbeeldingen die verschijnen zijn slechts een weergave van enkele
van de uitvoeringen die voor dit model verkrijgbaar zijn. De beschikbaarheid kan per regio verschillen. Acer kan op geen enkele
manier aansprakelijk gesteld worden voor fouten en/of hiaten in de productbeschrijvingen. Copyright 2003 Acer Europe. Alle rechten
voorbehouden. Acer en het Acer logo zijn geregistreerde handelsmerken. Microsoft®, Windows® en de Windows logo’s zijn
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De namen van andere bedrijven worden hierin uitsluitend voor
identificatiedoeleinden gebruikt en zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
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