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Acer Perkenalkan Generasi Kedua Tablet Windows 8: Iconia 
W4 dengan Prosesor Quad-Core  

Berat hanya 0.4 kg, layar lebih jernih dan tersedia opsi 3G 
 

Jakarta, 22 Januari 2014 – Acer hari ini memperkenalkan generasi kedua tablet Window 8 
Inci: Iconia W4 yang dilengkapi dengan Intel® Atom™ 1.8 GHz quad-core processor terbaru, 
berbobot hanya 0.4 kilogram dengan layar tajam menggunakan teknologi IPS (In-Plane 
Switching) dan teknologi Zero Air Gap. Tersedia dalam opsi 3G, membuatnya sebagai perangkat 
yang handal untuk bermain dan bekerja, juga tetap tersambung kapanpun, dimanapun. 
 
“Kami bangga memperkenalkan kehadiran Iconia W4, generasi kedua tablet Windows 8 Inci di 
Indonesia. Iconia W4 dilengkapi dengan Intel® Atom™ quad-core processor terbaru, layar yang 
jernih dilengkapi menggunakan teknologi IPS (In-Plane Switching), dan juga lebih ringan 
dengan bobot hanya 0.4 kg. Dilengkapi dengan pre-installed Microsoft Office Home and 
Student 2013 (full-version), tanpa biaya tambahan, memberikan portabilitas tinggi untuk 
bekerja dan bersantai. Iconia W4 tersedia di Indonesia dalam pilihan WiFi dan 3G,” kata Jason 
Lim, President Director, Acer Indonesia.  
 
 
Teknologi terkini untuk performa terbaik  
 
Diperkuat dengan Intel® Atom™ 1.8 GHz quad-core processor terbaru, pengguna dapat 
menonton video, bermain games dan berselancar di web dengan lebih nyaman. Untuk 
penggunaan tablet dengan satu tangan, moda portrait yang ada di Iconia W4 memberikan 
kenyamanan untuk menggunakan aplikasi, berselancar web, membaca, ataupun membalas 
email dan juga mengakses media sosial.  
 
Yohan Wijaya, Head of MNC, Intel Indonesia mengatakan, “Iconia W4 menggunakan Intel® 
Atom™  Z3000 Processor Series yang memberikan performa yang handal dengan daya tahan 
baterai yang panjang. Ini adalah prosesor Intel untuk tablet dan perangkat mobile yang terbaik 
saat ini. Prosesor ini berukuran lebih kecil dengan  konsumsi daya yang lebih rendah, namun 
memiliki kinerja komputasi dua kali lebih cepat dan kinerja grafis tiga kali lebih baik 
dibandingkan dengan generasi prosesor Intel® Atom™ sebelumnya. Platform SoC (System on 
Chip) dengan konsumsi daya yang rendah dapat memberikan daya tahan baterai sampai dengan 
10 jam dan pengalaman mobile yang selalu tersambung. Di prosesor ini juga terdapat Intel® 
Burst Technology 2.0 dengan empat inti, empat threads, dan 2MB L2 cache, sehingga pengguna 
dapat melakukan multi-tasking untuk membuat dan juga mengonsumsi konten, serta 
menikmati pengalaman yang menyenangkan pada Acer Iconia W4,” lanjut Yohan.  
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Desain ramping dan ringan untuk portabilitas tinggi dalam bekerja dan bermain   
 
Iconia W4 dirancang dengan desain yang ramping dan juga ringan – tablet Iconia W4 hanya 
berbobot 0.4 kg, sementara Bluetooth™ keyboard nya berbobot 0.38 kg, sehingga berat 
totalnya hanya 0.797 kg. Dengan ketebalan hanya 10.75 mm, Iconia W4 mudah untuk dibawa 
ke mana pun. Iconia W4 hadir dengan pre-bundled keyboard yang membuat pengguna dapat 
lebih produktif untuk mengetik di mana pun, kapan pun.  
 
 
Layar yang jernih 
  
Dilengkapi dengan teknologi IPS (In-Plane Switching), Iconia W4 menampilkan gambar, warna, 
dan tingkat kecerahan yang konsisten dari berbagai sudut pandang sampai dengan 170 derajat. 
Teknologi Zero Air Gap menghilangkan udara antara panel sentuh dan modul LCD, mengurangi 
pantulan sehingga tetap nyaman untuk dilihat bahkan di bawah sinar matahari.  
 
Iconia W4 mempunyai rasio 16:10 dengan resolusi 1280x800 pixels, memiliki kamera depan 2MP 
1080P, dan kamera belakang 5MP dengan autofocus yang mendukung 720p/1080p pada 60 FPS 
/ 30 FPS untuk hasil foto dan video yang lebih baik. Iconia W4 juga dilengkapi dengan Windows 
8.1 dan Intel® Atom™ quad-core processor terbaru, memberikan performa tablet yang lebih 
cepat dan juga daya tahan baterai hingga 10 jam untuk berselancar web dan sampai dengan 8 
jam untuk menonton video*. 
 
Iconia W4 memberikan pengalaman performa PC dalam satu genggaman, baik dalam bekerja 
dan bersantai. Dengan target pengguna kaum profesional yang menginginkan tablet dengan 
kemampuan multitasking yang dalam satu perangkat yang mudah dibawa. Hadir dengan pre-
installed Microsoft Office Home and Student 2013 (full-version), tanpa biaya tambahan, untuk 
membuat dan mengedit dokumen dan juga pre-bundled keyboard sehingga pengguna dapat 
mengetik dengan nyaman.  
 
 
Diciptakan untuk produktivitas dan hiburan on the go 
 
Iconia W4 hadir dengan Microsoft Office Home and Student 2013 (full-version) sehingga 
pengguna dapat membuat dan mengedit dokumen di Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan 
OneNote, dengan pre-bundled Bluetooth™ keyboard memberikan pengguna kemudahan dalam 
mengetik. 
 
Berbagi konten dan data dari Iconia W4 ke perangkat lainnya dapat dengan mudah dilakukan 
melalui berbagai port yang tersedia. HDMI® Micro port memberikan koneksi audio-video yang 
nyaman ke display eksternal untuk presentasi ataupun konten lainnya. Juga terdapat micro 
USB untuk terkoneksi dengan perangkat seperti telepon genggam, printer, dan juga 
penyimpanan eksternal untuk transfer file ataupun mengisi daya. Iconia W4 mempunyai 
kapasitas penyimpanan internal 32GB**, dan mendukung penyimpanan eksternal sampai dengan 
64GB dengan microSD. 
 
 
Harga dan ketersediaan produk 
 
Iconia W4 tersedia pada Januari 2014 di toko ritel terkemuka dengan harga mulai dari 
Rp.5,199,000 termasuk pre-installed Microsoft Office Home & Student 2013 (full-version), pre-



 

bundled dengan Bluetooth™ keyboard, kabel micro USB and gratis Internet WiFi sampai dengan 
1000jam***. Sementara, Iconia W4-3G akan tersedia mulai bulan Maret 2014.  
 
 
 *Dengan 720p video playback; daya tahan baterai tergantung dari spesifikasi produk, pengaturan komputer dan 
aplikasi atau fitur yang digunakan. Kapasitas baterai akan berkurang seiring waktu dan penggunaan. 
**Kapasitas yang dapat diakses bervariasi: (MB = 1 juta bytes; GB = 1 milyar bytes). 
***Disediakan oleh Intel Indonesia. 
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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 66 lokasi di 
Indonesia, contact center dengan tarif lokal 500155, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap 
harinya. Acer Indonesia meraih predikat The Most Socially Devoted Brand on Facebook dalam kategori elektronik 
tingkat dunia oleh www.socialbakers.com.  

Blog   : www.acerID.com   
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia   
Twitter   : @acerID  
Contact Center  : 500155 
Live Chat : chat.acerid.com 
YouTube    : Acer Indonesia 
Registrasi Produk : www.iamspacer.com   
 

Tentang Intel 

Intel (NASDAQ: INTC) adalah perusahaan inovasi komputasi terkemuka di dunia. Perusahaan ini membangun dan 
mendesain teknologi utama yang berfungsi sebagai dasar perangkat komputasi dunia. Informasi tambahan mengenai 
Intel dapat ditemukan di www.intel.com/pressroom, www.intel.com/id, blogs.intel.com, Twitter @Intel_Indonesia 
dan Facebook Intel Indonesia http://www.facebook.com/IntelIndonesia  


