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Acer Targetkan Posisi Tiga Besar di Pasar Tablet Indonesia 

Acer memperluas portfolio tabletnya dengan Iconia B1yang menyasar pengguna 
pemula Indonesia 

 
 
 

Jakarta, 30 Januari 2013 - Acer memperkuat posisi sebagai pemimpin industri PC Indonesia 
dengan menghadirkan Iconia B1-A71 yang melengkapi rangkaian produk tablet Iconia-nya. Tablet 7 
inci berbasis Android, yang pertama kali diperkenalkan secara global pada Consumer Electronic 
Show (CES) 2013 di Las Vegas ini, ditujukan untuk para pengguna pemula dan young explorers yang 
mencari koneksi mobile entertainment yang dapat dinikmati di mana pun; dari pemutaran video, 
media sosial, hingga casual games. Tablet dengan harga terjangkau ini akan melengkapi rangkaian 
tablet dari Acer yang menjawab kebutuhan berbagai segmen konsumen: pelajar, keluarga, 
profesional, dan komersial. Dan Indonesia merupakan salah satu Negara pertama yang meluncurkan 
Iconia B1-A71. Rangkaian lengkap ini diharapkan dapat membawa Acer menjadi pemain tiga besar 
di industri tablet Indonesia. 
 
―Kehadiran Iconia B1 akan melengkapi jajaran tablet Iconia yang sebelumnya sudah beredar di 
pasar Indonesia: Iconia W510 dan Iconia W700. Acer berkomitmen menyediakan inovasi terkini 
melalui rangkaian lengkap tablet Iconia yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen: 
pelajar, keluarga, profesional, dan komersial. Tablet yang didesain guna menjawab kebutuhan 
pasar berkembang akan perangkat mobile untuk terhubung secara sosial dan memenuhi kebutuhan 
hiburan ini, akan memungkinkan pengguna pemula dan young explorers bereksplorasi melebihi 
batas,‖ ungkap Jason Lim, President Director, Acer Indonesia. 
 
Acer sudah menjadi pemimpin pasar di kategori notebook selama tujuh tahun berturut-turut. Selain 
itu, Acer juga telah memperkenalkan serangkaian produk tablet Iconia kepada pasar Indonesia 
sejak tahun 2011, dengan desain dan basis sistem operasi yang beragam. Tahun lalu, Acer 
meluncurkan Iconia W Series (W510 dan W700) yang berbasis sistem operasi Windows 8. Iconia 
W510 dilengkapi dengan IPS display dan tri-mode usability: touch, type, view; menjadikannya 
perangkat yang sesuai bagi individu dinamis yang selalu on-the-go. Sedangkan Iconia W700 
diperkuat dengan prosesor Intel® Core i5, layar Full HD, serta portable dan landscape cradle untuk 
menunjang produktivitas para profesional dan pekerja kreatif dengan mobilitas tinggi. 
 
―Sesuai dengan visi Acer to break the barriers between human and technology, sebagai pemimpin 
pasar, kami siap mempertahankan kepemimpinan di Indonesia dengan memperkuat portfolio di 
kategori tablet, selain kategori PC dan notebook. Dengan prestasi dan reputasi yang sudah terbukti 
selama ini, kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyediakan solusi bagi 
seluruh segmen konsumen, sekaligus memposisikan diri sebagai satu dari tiga merek tablet terbesar 
di Indonesia,‖ tambah Jason Lim. 
 
Tersedia dengan kapasitas memori 8GB yang dapat ditingkatkan menjadi 32GB dengan tambahan 
microSD™, Iconia B1-A71 adalah tablet yang ideal dan mudah digunakan bagi para pengguna 
pemula. Tablet ini juga nyaman digenggam dan digunakan dengan satu tangan, apalagi ditambah 
dengan adanya triangular corner grip yang terletak di sudut kiri bawah tablet.    
 
―Iconia B1 menggabungkan prosesor dual-core 1,2GHz dengan sistem operasi Android Jelly Bean 
untuk  bermain game, web browsing, serta video streaming yang cepat dan lancar. Dengan ukuran 
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layar 7 inci –sama dengan ukuran halaman buku standar– dan berat hanya 320 gram, tablet ini 
nyaman digunakan untuk e-reading, web browsing, social networking, bermain game, serta 
menonton video.,‖ tambah Riko Gunawan, Head of Product Management, Acer Indonesia. 
 
Selain menghadirkan serangkaian perangkat yang mampu memenuhi kebutuhan beragam segmen 
pasar, Acer juga memperkuat jejaknya di Indonesia dengan menghadirkan layanan konsumen dan 
kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan jaringan layanan purnajual di 42 lokasi di 
Indonesia serta 8 kantor cabang yang meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, 
dan Indonesia bagian Timur; Acer berkomitmen mendekatkan diri dengan konsumen untuk lebih 
memahami serta memenuhi kebutuhan akan teknologi dan layanan terbaik bagi para penggunanya. 
 
Acer Iconia B1-A71 akan hadir di Indonesia mulai Februari 2013 dengan harga Rp. 1.599.000. 
Sebagai apresiasi kepada konsumen, setiap pembelian produk Acer di tahun 2013 akan 
mendapatkan garansi 3 tahun (servis). 
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Tentang Acer 
Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan teknologi informasi komunikasi yang didedikasikan pada riset, desain, 
penjualan dan dukungan terhadap produk-produk inovatif yang meningkatkan kehidupan manusia. Jaringan distribusi Acer 
menciptakan PC, display, proyektor, server, tablet, dan ponsel ramah lingkungan — perangkat yang dibutuhkan konsumen 
untuk bereksplorasi melampauI batas dan merasakan lebih. Menempati peringkat No. 2 dunia untuk kategori notebook 
(Gartner 2011), Acer memperkerjakan 8,000 orang dengan pendapatan mencapai US$ 15,7 miliar di tahun 2011. Informasi 
lebih lanjut dapat dilihat di www.acer.com.  
 

Tentang Acer Indonesia  
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer 
mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk 
kategori notebook selama 7 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia 
(IDC PC Tracker & Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek PC pilihan masyarakat 
Indonesia; terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award, 
Indonesia Best Brand Award, serta Indonesian Customer Satisfaction Award. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi 
tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat 
ditemui di 42 lokasi di Indonesia, call center dengan tarif lokal, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap 
harinya.  
Blog   : www.acerID.com   
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia   
Twitter   : @acerID  
Call Center  : 500155 
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