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Acer Liquid Z3 Smartphone Menangkan Penghargaan 

Internasional Good Design Award 2013  

Ponsel Pintar Rp1 Jutaan dengan fitur-fitur menarik dan pilihan warna  

 

Jakarta, 31 Oktober 2013 – Acer Liquid Z3, ponsel pintar berbasis Android berukuran 3.5 inci 

yang dirancang untuk pengguna pemula, memenangkan Good Design Award 2013. Hal ini makin 

mengukuhkan posisi Acer sebagai inovator dalam hal desain produk. Diselenggarakan oleh 

Japan Institute of Design Promotion, Good Design Award adalah penghargaan yang diberikan 

untuk mendorong pembangunan industri, serta membangun masyarakat melalui desain. 

“Penghargaan Good Design Award ini semakin mengukuhkan posisi Acer dari pemimpin PC ke 

ponsel pintar. Kami bangga, penghargaan kelas dunia ini tak hanya dianugerahkan pada jajaran 

ponsel pintar premium kami, namun untuk pertama kalinya dianugerahkan pada ponsel pintar 

Acer di harga Rp1 jutaan atas kualitas dan desainnya. Penghargaan ini semakin memacu Acer 

untuk memberikan pengalaman premium bagi penggunanya melalui produk ponsel pintar kelas 

dunia dengan harga terjangkau,” ujar Jason Lim, Presiden Direktur Acer Indonesia.  

Acer Liquid Z3 didesain dengan fitur-fitur komunikasi yang sesuai untuk pengguna dari segala 

usia, pengguna pertama Android dan pengguna dengan bujet terbatas. Hadir dengan touch 

control yang mudah digunakan, empat moda profil pengguna, prosesor dual-core, dan enam 

pilihan warna yang dilengkapi dengan flip covers membuat Liquid Z3 sebagai ponsel pintar 

berlayar 3.5 inci yang dilengkapi berbagai fitur menarik dalam balutan desain premium.  

 

 

 

 

Siaran Pers 



 

Pilihan mode profil pengguna  

Dari home screen, cukup sentuh tombol Quick Mode untuk membuka menu dan memilih antara 

tampilan standar Android atau empat moda profil pengguna: 

Basic - Membatasi penggunaan hingga enam kontak panggilan berbasis foto dan tombol pesan 

teks, yang ideal untuk anak-anak. PIN akan dibutuhkan untuk mengakses fitur atau aplikasi lain.  

Senior - Memiliki enam aplikasi dan fitur yang mendukung bagi pengguna lanjut usia seperti 

radio FM, tampilan antar muka yang lebih besar, jam, penunjuk cuaca, photo dial (kontak 

telepon dengan menggunakan foto), dan pesan teks.  

Classic - Memiliki aplikasi yang telah dikategorisasikan untuk memudahkan pengguna pemula 

ponsel pintar dengan layar sentuh. 

Keypad - Menempatkan keypad pada layar utama untuk dapat mengakses fungsi telepon secara 

cepat, fitur pesan teks, dan fitur-fitur lainnya untuk pengguna pemula. 

Untuk lebih memudahkan penggunaan, ketika Liquid Z3 diatur pada mode Classic atau Keypad, 

pengguna dapat beralih dengan cepat ke fitur kamera atau musik dengan mengusap jari ke kiri 

atau ke kanan. Sedangkan pada mode Basic atau Senior, mengusap jari ke kanan atau ke kiri 

akan berfungsi untuk mengakses fitur foto atau kamera.  

 

Performa dan Fitur Premium 

Liquid Z3 dengan desain yang compact telah dilengkapi dengan prosessor dual-core untuk akses 

cepat ke berbagai fitur dan aplikasi, juga konektivitas HSPA+ 21Mbps untuk mendukung web 

browsing. Liquid Z3 juga dilengkapi dengan DTS Sound™ untuk kualitas suara yang terbaik.  

 

Pilihan warna sebagai aksesori fesyen 

Liquid Z3 hadir dalam enam pilihan warna: hitam, putih, merah, merah muda, kuning, dan biru 

menyesuaikan dengan karakter pengguna. Tampil dengan desain yang ramping dan lekukan 

yang diciptakan untuk dapat digenggam dengan nyaman, serta rangka chromium plated 

memberikan tampilan dan nuansa elegan.  



 

Liquid Z3 juga dilengkapi flip cover dengan warna senada dan bertekstur hairline brushed 

untuk melindungi smartphone. Flip cover didesain secara khusus sehingga dapat tetap 

digunakan untuk menelepon walaupun flip dalam keadaan tertutup.  

 

Fitur-fitur hiburan  

Auto Smile Shot - dapat mendeteksi senyum dan secara otomatis mengambil foto. Fitur ini 

sangat berguna untuk mengabadikan ekspresi bayi dan anak-anak.  

 

Film Strip View - memungkinkan pengguna untuk melihat foto-foto dan menghapus foto yang 

tidak diinginkan hanya dengan mengusap jari ke arah atas.  

Panorama Mode - mengombinasikan beberapa gambar menjadi sebuah foto panorama. Ambil 

gambar dengan menggerakkan kamera secara horizontal atau vertikal dan kamera akan secara 

otomatis akan menggabungkan foto.  

Continuous Shot - memotret terus-menerus hingga 40 gambar untuk memastikan pengguna 

mendapatkan momen yang berharga.  

Float Caller - adalah fitur notifikasi yang memastikan pengguna akan tidak terganggu dengan 

notifikasi panggilan masuk yang biasanya memenuhi layar. Ketika ada panggilan masuk, fitur 

Float Caller akan muncul dan pengguna dapat memilih apakah mereka akan menjawab 

panggilan atau mengirimkan pesan teks.  

Voice Unlock - secara langsung membuka aplikasi atau layar dengan menggunakan fungsi 

perintah suara. Pengguna dapat membuka kunci layar Liquid Z3, akses ke fitur kamera, pesan 

teks, dan fungsi telepon dengan suara, tanpa harus disentuh.  

Data Traffic Manager - menunjukkan penggunaan data harian dan bulanan, yang berguna bagi 

pengguna yang tidak berlangganan paket data unlimited 

 

Harga dan ketersediaan 

Liquid Z3 tersedia di Indonesia mulai bulan Oktober 2013 dengan harga Rp.1.199.000 termasuk 

tiga tahun garansi servis. Selama Indocomtech 2013 Jakarta (30 Oktober – 3 November 2013) 

setiap pembelian Liquid Z3 akan mendapatkan cash back sebesar Rp.200.000, free flip cover 

untuk setiap pembelian dua unit, dan paket data internet 3 bulan.  



 

Semua produk Acer didukung dengan kehadiran Acer Customer Service Center yang tersebar di 

66 lokasi seluruh Indonesia. Acer juga telah memiliki sepuluh kantor cabang di wilayah Jawa, 

Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Indonesia Timur. Selain itu, para pengguna juga 

dapat menghubungi layanan purna jual Acer melalui social media, blog, Twitter, Facebook 

selama 24 jam sehari; dan Acer Contact Center (500-155). 

-SELESAI 

Good Design Award 

Penghargaan ini pertama kali diberikan pada tahun 1957, dan telah dianugerahkan kepada hasil desain-desain 
yang terkemuka selama lebih dari 50 tahun, dengan tujuan untuk mendorong pembangunan industri dan 
kesejahteraan masyarakat melalui desain. Japan Institute of Design Promotion menerima setidaknya 3,000 
hasil yang dikirim oleh lebih dari 1.000 perusahaan dan desainer setiap tahunnya. Desain-desain ini diseleksi 
oleh 60 pakar desain untuk dianugerahi Good Design Awards.  

 

Tentang Acer Inc. 

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 menyalurkan PC, layar monitor, proyektor, server, tablet, dan ponsel pintar 
ramah lingkungan — perangkat yang dibutuhkan konsumen untuk bereksplorasi melampauI batas dan 
mendapatkan pengalaman lebih. Menempati peringkat No. 3 dunia untuk kategori notebook (IDC 2011), Acer 
memperkerjakan 8,000 orang dengan pendapatan mencapai US$ 14,7 miliar di tahun 2012. Informasi lebih 
lanjut dapat dilihat di www.acer.com.  

© 2013 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other 
trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their 
respective owners. 

 

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 Notebook dan 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, Indonesian Customer Satisfaction Award, termasuk mendapatkan 
penghargaan internasional sebagai The Most Socially Devoted Brand in Electronic Category untuk layanan 
pelanggan melalui media sosial dari www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi 
tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual 
yang dapat ditemui di 66 lokasi di Indonesia, contact 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  
Live Chat : http://chat.acerid.com 
Contact Center : 500155 
YouTube : www.youtube.com/acerindonesia 
Komunitas : www.iamspacer.com  
 

 


