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Acer Meluncurkan Liquid S1 
Menampilkan Multi Windows bersamaan melalui AcerFLOATTM  Interface  

dan Live Sharing dengan fitur Live ScreenTM   
 
 
Yogyakarta, 3 September 2013 – Dalam rangka beradaptasi dengan perkembangan perangkat 
teknologi serba bisa dan menjawab kebutuhan pasar yang kian berubah, Acer meluncurkan inovasi 
terbarunya di kategori smartphone, Liquid S1; sebuah smartphone 5.7-inci quad core berbasis 
Android yang dilengkapi dengan AcerFLOAT™ Interface dan Live ScreenTM untuk melakukan live 
sharing dalam berbagi hiburan dan pekerjaan para mobile professional yang membutuhkan 
kemampuan multitasking premium dari sebuah smartphone. Didukung prosesor 1.5 GHz Quad Core, 
menjadikan Liquid S1 ideal bagi mereka yang membutuhkan kecepatan dalam memproses data. 
 
Liquid S1 menggabungkan pengalaman dan fitur-fitur premium untuk membantu para pengguna 
tetap produktif di manapun mereka berada. Dengan AcerFLOAT™ Interface, pengguna dapat 
membuka hingga empat aplikasi sekaligus (kamera, kalkulator, note dan peta) untuk pengalaman 
multitasking yang optimal. Sedangkan fitur Live ScreenTM membantu pengguna melakukan live 
sharing dengan hinggap delapan pengguna sekaligus. 
 
"Acer selalu berupaya memberikan pengalaman premium kepada para pengguna. Liquid S1 
menawarkan fitur premium AcerFLOAT™ Interface dan Live ScreenTM untuk para mobile professional 
yang membutuhkan pengalaman multitasking, baik untuk hiburan maupun pekerjaan,” ujar Jason 
Lim, President Director, Acer Indonesia. “Dengan AcerFLOAT™ Interface, pengguna dapat membuka 
hingga empat aplikasi sekaligus untuk pengalaman multitasking yang optimal. Sedangkan fitur Live 
ScreenTM membantu pengguna melakukan live sharing untuk hiburan maupun pekerjaan sampai 
dengan delapan pengguna sekaligus.” 
 
Liquid S1 dirancang dengan layar HD 5.7-inci (1280 x 720p) yang memberikan kenyamanan visual 
saat memutar video dan multitasking melalui layar yang lebih besar. Layar HD yang lebih besar 
tersebut membantu pengguna untuk menangkap dan menghasilkan tampilan yang menakjubkan 
pada layar. Liquid S1 juga dilengkapi DTS Studio Sounds guna memberikan pengalaman menonton 
dengan kualitas cinema di sebuah smartphone. Dan Kamera 8MP dan kamera depan sudut luas 88o 
membantu pengguna untuk menangkap dan menyimpan lebih banyak momen. 
 
“Kami mengerti kebutuhan para profesional masa kini akan sebuah smartphone yang dapat 
memenuhi kebutuhan personal dan profesional mereka. Acer Liquid S1 menawarkan kombinasi 
hiburan dan profesionalitas dalam sebuah smartphone,” tambah Jason Lim.  
 
“Liquid S1 memungkinkan pengguna PC memperoleh interface multitasking yang serupa dari PC ke 
smartphone berbasis Android. Liquid S1 mampu menampilkan multi-windows hingga empat jendela 
aplikasi sekaligus dengan AcerFLOAT™ Interface,” ujar Simon Yu, Director of Software Innovation & 
Software Product Management Division, Acer Inc. 
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Didesain dengan tepian brushed metal di kedua sisi dan silver trim di sekeliling layar menjadikan 
tampilan smartphone ini semakin premium, indah dan ramping. Selain itu, Liquid S1 juga dilengkapi 
dengan Wireless Display; yang menjadikannya perangkat ideal bagi para mobile professional yang lebih 
banyak menghabiskan waktu mereka melakukan presentasi sekaligus memberi kesempatan para 
pengguna untuk berbagi di layar yang lebih besar hanya dengan satu ketukan. 
 
Kami mengerti kepuasan konsumen adalah mutlak. Oleh karena itu, Acer memperluas jaringan 
purna jualnya hingga ke 60 lokasi di 52 kota di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Layanan 
konsumen Acer juga hadir di social media selama 24/7 melalui Twitter, Facebook, blog, termasuk Live 
Chat. Acer Call Center dapat dengan mudah dihubungi melalui 500155 (tarif lokal) untuk 
menawarkan respon yang cepat kepada para konsumen.  
 
Acer Liquid S1 akan tersedia di pasaran pada bulan September 2013, seharga Rp 3,999,000 dan 
sudah termasuk garansi tiga tahun (jasa servis). Cash back Rp 500,000 dan cicilan 0% tersedia pada 
periode promosi. Untuk informasi detail mengenai ketersediaan, spesifikasi produk dan harga di 
pasaran; silakan hubungi kantor cabang Acer, retailer terdekat, atau kunjungi www.acer.co.id. 
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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 
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 60 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  
YouTube  : acer indonesia 
Call Center  : 500155 
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