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Acer Memberikan Pengalaman Baru  
Berkomputer Dengan Meluncurkan Aspire 

P3 Bersama DJ Tiesto 
 

Hybrid  UltrabookTM, perpaduan f itur terbaik dari  notebook 
dan tablet 

	  

Jakarta, 30 Mei 2013 - Hari ini, Acer meluncurkan Acer Aspire P3 Hybrid UltrabookTM. Memimpin 

inovasi dengan memberikan perpaduan fitur terbaik dari notebook dan tablet. Dengan desain yang 

mudah untuk ditransformasi dari mode notebook menjadi mode tablet sehingga memudahkan para 

penggunanya untuk bereksplorasi menembus batas. 

Peluncuran Aspire P3 menampilkan Superstar DJ Tiësto dan Vernon, asisten pribadinya yang berhasil 

menjadi seorang DJ terkenal. Ini merupakan kelanjutan dari tema kampanye pemasaran 2012 

dengan Kiefer Sutherland dan Megan Fox. Kampanye pemasaran terbaru ini menunjukkan 

bagaimana para karakter tersebut menggunakan Acer untuk bereksplorasi menembus batas dan 

mengungkap sisi lain dari diri mereka. 

Dunia PC telah berubah, dan Acer beradaptasi dengan cepat pada era dimana perangkat-perangkat 

mobile yang fungsinya saling melengkapi. "Aspire P3 menunjukkan fokus Acer untuk memberikan 

pengalaman baru  dalam berkomputasi melalui desain yang progresif. Kami mengerti bahwa tren 

konsumen bergerak pada penggunaan layar sentuh untuk berkomputasi dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. Acer Aspire P3 akan melengkapi produk-produk Acer lainnya yang saat ini tersedia di 

pasar dan untuk menjawab kebutuhan para profesional dengan menghadirkan perpaduan fitur 

terbaik pada notebook dan tablet," kata Jason Lim,  President Director, Acer Indonesia. 

Acer percaya bahwa tren pengguna mengarah pada penggunaan layar sentuh dalam kegiatan 

berkomputasi mereka sehari-hari, seperti menjelajah internet, mengecek email, dan hiburan. Acer 

Aspire P3 UltrabookTM meningkatkan pengalaman berkomputasi sentuh dengan menyediakan 

performa yang responsif, boot times yang cepat, serta daya tahan baterai yang lama seperti yang 

diinginkan dari sebuah mobile PC.  

Siaran	  Pers	  



 

“Pengalaman hidup manusia didapatkan dari panca indera yang dimilikinya - melalui apa yang kita 

dengar, lihat, dan sentuh. Panca indera inilah yang mendasari visi Intel pada UltrabookTM  untuk 

menghadirkan pengalaman komputasi terbaik, dan kami mengucapkan selamat kepada Acer atas 

peluncuran jajaran produk layar sentuhnya," kata Santosh Viswanathan, Chief of Representative, Intel 

Indonesia. "Diperkuat oleh kecepatan responsivitas prosesor Intel 3rd Generation, Acer Aspire P3 

akan menghadirkan pengalaman komputasi terbaik bagi para penggunanya." 

 

Kemampuan Produktiv itas 

Acer Aspire P3 menghadirkan kemampuan UltrabookTM yang sesungguhnya, sehingga para pengguna 

dapat menggunakannya sebagai perangkat untuk melakukan kegiatan komputasi sehari-hari seperti 

membuat presentasi dan berbagi konten multimedia. Kemampuan ini juga termasuk menjalankan 

berbagai aplikasi sekaligus, seperti video conference sambil membuat dokumen dan mengedit foto, 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas.  

Prosesor Intel Core i3 dan Intel Core i5 yang responsif memberikan performa yang dibutuhkan untuk 

melakukan hal-hal tersebut, sekaligus membuat konsumsi baterai lebih efisien. Menutup cover  

Aspire P3 akan mengaktifkan sleep mode dan membukanya akan mengaktifkannya kembali hanya 

dalam beberapa detik. Aspire P3 menggunakan Windows 8, sehingga perangkat ini dapat 

menjalankan berbagai program Office serta program-program Windows lainnya yang penting untuk 

berbagai keperluan bisnis. 

Keyboard chiclet pada Aspire P3 dibuat dengan ukuran penuh suatu keyboard, sehingga dapat 

digunakan dengan nyaman untuk kebutuhan produktivitas, seperti menulis dokumen dan mengolah 

data. Aspire P3 didukung dengan media penyimpanan data SSD 60GB atau 120GB untuk sistem 

pemrosesan data yang lebih cepat dan aman, juga disertai full sized port USB 3.0 agar para 

pengguna dapat dengan mudah menyambungkan Aspire P3 ke perangkat eksternal. 

Fitur-fitur ini membuat Aspire P3 ideal untuk mendukung aktivitas bisnis dengan mobilitas tinggi. 

 

Hiburan Kapan Saja dan Dimana Saja 

Dioptimalkan untuk hiburan, layar Aspire P3 dengan ukuran 11,6 inci dan teknologi IPS dapat 

menampilkan video, foto dan multimedia lainnya dengan akurasi dan ketajaman warna yang 

menakjubkan. Desain layarnya yang lebar, dengan  kemampuan sudut pandang 170 derajat, layar 

Aspire P3 dapat menampilkan gambar dengan baik dari berbagai sisi. Fitur Dolby Home Theater untuk 

headphone dan built-in speaker di dalamnya memberikan kualitas suara yang terbaik. Audio dan 

video pada Aspire P3 dapat ditampilkan pada layar tambahan melalui port HDMI. Acer Crystal Eye HD 



 

Webcam dapat merekam video hingga 720p HD, sementara kamera belakang 5MP dapat memotret 

dengan resolusi tinggi. 

 

Harga dan Ketersediaan 

Rasakan pengalaman Aspire P3 di Senayan City, Lower Ground, dari tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 

2013 dan dapatkan penawaran khusus selama pameran. Acer Aspire P3 ditawarkan dengan harga 

Rp.7,499,000 (Intel Core i3) dan Rp.8,499,000 (Intel Core i5) setelah cash back Rp.1.000.000 serta 

dapatkan cicilan 0% hingga 18 bulan* 

*Harga setelah cash back hanya berlaku selama pameran di Senayan City, 30 Mei - 2 Juni 2013. 
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About Acer 
Established in 1976, Acer is an information and communication technology company dedicated to the research, 
design, marketing, sale and support of innovative products that enhance people's lives. Acer's green supply chain 
delivers environmentally friendly PCs, displays, projectors, servers, tablets and smartphones — tools our customers 
need to explore beyond limits and experience more. Ranked No. 3 for notebooks globally (IDC 2012), Acer employs 
8,000 people, and 2011 revenues reached US$15.7 billion. Please visit www.acer.com for more information. 
 

About Acer Indonesia  
Acer Indonesia started its operation in Indonesia in 1998 and now has been the market leader in the Indonesia PC 
industry. Acer recorded a strong growth in Indonesia; Acer Indonesia has been the No.1 Notebook brand and No.1 PC 
Brand in Indonesia for 8 and 6-consecutive years (IDC PC Tracker & Gartner Inc.). The leadership is proven with 
numbers of awards received by Acer as the most widely used Notebook and PC brand by the Indonesian. Amongst 
the prestigious awards received were: Top Brand Award, Indonesia Best Brand Award, No. 1 Customer Service for 
Notebook category and Indonesian Customer Satisfaction Award. Acer is committed to establish a borderless 
engagement with its users across Indonesia through wide coverage of after sales service at 42 locations in Indonesia, 
Acer Call Center 500155 (local tariff) and 24//7 Social Support.  
Blog   : www.acerID.com   
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia   
Twitter   : @acerID  
Call Center  : 500155 
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