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Acer Iconia A511: Tablet PC Acer pertama  
dengan NVIDIA® Tegra® 3, segera hadir di Indonesia 

 

Tablet Quad Core untuk kebutuhan multimedia dan hiburan  
bagi mereka yang menginginkan performa maksimal 

 

Jakarta, 20 April 2012 – Acer kembali menjadi merek TI terdepan di Indonesia dengan 

meluncurkan tablet PC pertamanya tahun ini, Acer Iconia A511. Tablet berukuran 10” ini diperkuat 

oleh prosesor NVIDIA® Tegra® 3 dengan chip set Quad Core 1,3 GHz, yang menjadikan kualitas 

grafisnya jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal ini merupakan jawaban bagi pecinta 

multimedia dan hiburan yang menginginkan performa maksimal. 

 

Richard Susilo, Product Manager Peripherals and Touch Devices Acer Indonesia 

menjelaskan. “Sekarang ini kita seringkali harus bekerja secara mobile, namun juga membutuhkan 

hiburan dikala beraktivitas. Tentunya ini akan terasa lebih memuaskan jika menggunakan tablet 

yang mumpuni. Dengan Acer Iconia A511, pengguna dapat menikmati performa mobile computer 

yang lebih cepat, kualitas grafis 3 kali lebih baik, dan kecepatan browsing Internet 4 kali lebih 

cepat.” 

 

Acer Iconia A511 juga dibekali dengan baterai 9.800 mAh yang membuat daya tahannya meningkat 

hingga 50%. Prosesor Quad Core juga menjadikan tablet ini mampu bekerja 2,6 kali lebih cepat, 

dengan konsumsi tenaga yang lebih ringan. Penyempurnaan ini semakin terasa saat menggunakan 

program video dan image editing serta gaming. Kualitas video HD (high definition) di Iconia A511 

pun menjadikan kenikmatan menyaksikan video menjadi berlipat ganda. 

 

Hadir dalam bentuk yang lebih tipis dan ringan (685 gram,10.95 mm), pengguna akan merasa lebih 

nyaman saat menggenggam dan menggunakan Acer Iconia A511. Kendati tipis, tablet ini didukung 

oleh operating system terbaru dari Android, Ice Cream Sandwich, yang menjadikan interface-nya 

lebih teratur dan mudah digunakan.  

 

Untuk para profesional muda dengan mobilitas tinggi, terdapat Polaris™ Office yang 

memungkinkan pengguna membaca dan mengedit dokumen, serta menghubungkan tablet dengan 

mesin printer apapun untuk mencetak segala jenis dokumen. Hasil cetakan yang dihasilkan setara 

dengan kualitas cetak dari komputer ke laser printer. Tablet Acer Iconia A511 ini juga dilengkapi 

dengan micro USB-to-USB adapter, yang akan mempermudah transfer data melalui kabel USB, 

dari perangkat lain ke Acer Iconia A511. Perangkat ini sudah tersedia dalam paket penjualan.  
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Richard menambahkan, “Kami melihat konsumen semakin menginginkan adanya tablet PC yang 

praktis dan nyaman, namun tetap mampu bekerja secara prima. Kami optimis kehadiran Acer 

Iconia A511 dengan NVIDIA® Tegra® 3 ini dapat menjawab kebutuhan tersebut.” 

  

Acer Iconia A511 akan tersedia di Indonesia mulai bulan Mei 2012.  

 

-selesai- 

 

  
Tentang Acer 
Sejak didirikan tahun 1976, Acer telah berhasil mencapai tujuannya dalam menghilangkan batasan antara 
manusia dan teknologi. Acer menempati peringkat nomor dua di dunia untuk notebook PC. Model bisnis 
berbasis channel yang menguntungkan dan berkesinambungan berperan penting dalam pertumbuhan 
perusahaan, sementara pendekatan multi-merek mengintegrasikan Acer, Gateway, Packard Bell, dan 
eMachines di pasar global. Acer mendesain produk-produk ramah lingkungan dan menciptakan rantai 
pasokan ramah lingkungan melalui kolaborasi dengan para pemasok. Acer bangga menjadi Worldwide 
Partner dari Olimpiade, termasuk mendukung Olimpiade Musim Dingin Vancouver 2010 dan Olimpiade 
London 2012. Grup Acer mempekerjakan 8.000 pegawai di seluruh dunia. Pendapatan tahun 2011 mencapai 
US$ 15,7 miliar. Kunjungi www.acer-group.com untuk informasi lebih lanjut. 
 

Tentang Acer Indonesia 
Mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1998, Acer mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Acer menjadi 
merek notebook No.1 di Indonesia sejak tahun 2005 dan menjadi merek PC No.1 sejak 2007 (IDC PC 
Tracker & Gartner Inc).  
Blog : www.acerID.com  
Facebook   : www.facebook.com/acerindonesia  
Twitter : @acerID 
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