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Acer Berkolaborasi dengan MediaTek dalam Menghadirkan 
Liquid E2 

Amazingly Powerful: Smartphone Quad Core dengan kamera pintar 
 
 
 

Jakarta, 5 Juni 2013 – Dalam rangka beradaptasi dengan perkembangan perangkat teknologi serba 
bisa serta menanggapi tren dan kebutuhan pasar akan produk kelas dunia dengan performa tinggi; 
Acer, berkolaborasi dengan mitra teknologi terkemuka, MediaTek, hari ini menghadirkan Liquid E2 
untuk pasar Indonesia. Smartphone ini menggabungkan tenaga menakjubkan dari prosesor quad-
core serta kamera pintar 8MP dan fitur 9-mode smart camera dengan harga cerdas yang ditujukan 
bagi kalangan profesional muda. 
 
Liquid E2 merupakan ponsel quad-core Acer pertama yang dilengkapi prosesor MT6589 (1.2GHz) 
digabungkan dengan ROM/RAM 4GB/1GB dan OS Android terkini yang membuat sistem navigasinya 
mengalir dengan lancar dan dapat merespon seketika. Selain itu, koneksi data pendukung HSPA+ 
hingga 42 Mbps memberikan pengalaman konektifitas yang mulus. Hadir dengan dual SIM card slot, 
Liquid E2 menyediakan segala manfaat dari dua buah ponsel bagi para pengguna serta dapat 
dengan mudah mengatur keperluan komunikasi pribadi maupun bisnis dengan hanya melalui satu 
buah smartphone. 
 
―Solusi mutakhir dari MediaTek memungkinkan kita menghadirkan perangkat mobile dengan 
beragam form factor, sesuai dengan kebutuhan pengguna yang juga beragam," ujar ST Liew, 
President of Smartphone Business Group, Acer Inc. "Sebagai tambahan, platform universal dan 
layanan pendukung MediaTek memungkinkan Acer mempersingkat waktu pemasaran dan 
membantu kami mengoptimalkan pengalaman pengguna melalui perfoma premium pada smartphone 
Acer dengan harga terjangkau." 
 
Liquid E2 dilengkapi sebuah kamera 8MP dengan zero shutter delay, yang memungkinkan para 
pengguna untuk merekam setiap kenangan secara seketika saat menekan tombol capture. Fitur 
speedy continuous shooting memungkinkan para pengguna memotret hingga delapan gambar per 
detik dengan menahan soft key kamera. Fitur kamera tersebut memperbolehkan pengguna memotret 
segala sesuatu di sekitarnya dan merekam video 1080 crisp pada 30 fps, sehingga setiap kejadian 
dapat menjadi kenangan tersendiri bagi pengguna. Liquid E2 menawarkan sembilan efek kamera 
menarik, yang hingga saat ini hanya terdapat pada smartphone high-end. Semuanya diciptakan Acer 
untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi para pengguna: Normal Mode, High Dynamic Range, 
Beauty Mode, Panorama Mode, Multiangle View, Autoscene, Smile Detection, Best Shot, dan 
Exposure. Kelebihan lain dari smartphone ini adalah tampilan HD 4.5 inci-nya yang telah didukung 
dengan teknologi IPS untuk menghasilkan jangkauan pandang yang lebar dan visual beresolusi 
tinggi. 
 
―Liquid E2 akan memenuhi kebutuhan para pengguna di Indonesia akan produk smartphone kelas 
dunia dengan performa tinggi. Kami pun menawarkan fitur-fitur terbaik dari smartphone quad-core 
dengan kamera pintar yang hanya dapat ditemukan di produk-produk papan atas, dan kini tersedia di 
Liquid E2," jelas Jason Lim, Presiden Direktur, Acer Indonesia. Ia menambahkan, "Liquid E2 akan 
melengkapi seri smartphone Acer yang telah tersedia di pasaran saat ini; didesain untuk memberi 
pengalaman terbaik terhadap koneksi cepat, mobile gaming, dan hiburan." 
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Liquid E2 dilengkapi baterai 2000Mah yang memungkinkan talk time hingga 9 jam dan waktu standby 
hingga 450 jam. Sistem dual-speaker dan DTS SoundTM yang tertanam di dalamnya akan 
meningkatkan kemampuan audio dengan volume yang maksimal agar pengguna dapat menikmati 
musik dan film favorit mereka secara optimal. 
 
Finbarr Moynihan, General Manager of International Sales and Marketing, MediaTek 
menyambut baik keputusan Acer berkolaborasi dengan MediaTek sebagai penyedia platform untuk 
perangkat mobile terbarunya. "Acer Liquid E2 dengan jelas menunjukkan komitmen kami dalam 
mendukung konsumen dengan memahami kebutuhan yang luar biasa di wilayah ini," jelasnya. 
"Kerjasama kami dengan Acer sangatlah penting dan merupakan contoh bagaimana global 
customers dan solution provider dapat saling bekerja sama untuk menciptakan produk-produk yang 
luar biasa." 
 
Acer Liquid E2 akan tersedia untuk pertama kalinya di Indonesian Cellular Show dan Festival 
Komputer Indonesia, Jakarta Convention Center (12-16 Juni 2013) serta jaringan Erafone di seluruh 
Indonesia, dengan harga Rp 2,499,000 dan telah dibekali dengan garansi servis tiga tahun. Nikmati 
penawaran khusus berupa cash back Rp 500,000, paket data 12GB selama 1 bulan dari Telkomsel, 
dan cicilan bank 0%. 
 

-selesai- 
 
 
 
Tentang MediaTek Inc.  

MediaTek Inc. adalah perusahaan terkemuka di bidang jaringan komunikasi nirkabel dan solusi digital multimedia. 
MediaTek merupakan pemimpin pasar sekaligus pelopor dalam sistem solusi SOC mutakhir untuk komunikasi nirkabel, 
televisi berdefinisi tinggi, penyimpanan data optik, serta produk-produk DVD dan Blu-ray. Didirikan tahun 1997 dan terdaftar 
di Bursa Efek Taiwan dengan kode "2454", MediaTek berpusat di Taiwan dan memiliki jaringan pemasaran atau anak 
perusahaan penelitian di Amerika Serikat, Cina, Singapura, India, Jepang, Korea, Denmark, Inggris, Swiss dan Dubai. 
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mediatek.com. 
 
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 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 6 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, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori Notebook 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 
500155 , 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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