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Acer Luncurkan Smartphone Liquid Jade dan Liquid Z500  

untuk para Fashionista Indonesia  
 

Perkenalkan Rinda Salmun, desainer muda berbakat Indonesia sebagai “Face of Jade”  

 

RINGKASAN EDITORIAL 

 Pada bulan parade fesyen di Indonesia, Acer memperkenalkan Liquid Jade dan Liquid Z500 untuk para 
fashionista di Indonesia. 

 Acer menggandeng Rinda Salmun, desainer muda berbakat dengan prestasi internasional, sebagai Face of 
Jade yang menginspirasi berkat keberaniannya dalam mengeksplorasi kreativitas tanpa batas.  

 Liquid Jade smartphone elegan yang baru saja mendapatkan penghargaan internasional ‘Good Design 
Award’ memiliki desain setipis 7,5 mm dengan bobot 110 gram, teringan di kelasnya.  

 Acer Liquid Z500 smartphone tipis dengan layar berukuran 5‛ HD IPS dibekali dengan performa terbaik di 
kelasnya berkat prosesor quad-core, 2GB RAM dan 16 GB internal memory. 

 

Jakarta, 28 Oktober 2014 - Bertepatan dengan bulan parade fesyen di Indonesia, Acer turut menjadi 
bagian dari perayaan tersebut dengan memperkenalkan jajaran smartphone terbarunya Liquid Jade dan 
Liquid Z500 untuk para fashionista. Bertepatan dengan itu Acer turut menggandeng Rinda Salmun-
seorang desainer muda berbakat Indonesia yang tengah menanjak dengan prestasi yang telah diakui di 
dunia fesyen internasional- sebagai Face of Jade.  

 
Menyadari kebutuhan pengguna gadget yang kian canggih di era PC+, Acer menghadirkan seri 
smartphone Liquid terbaru dengan keunggulan berupa desain yang tipis untuk para pecinta fashion. 
Liquid Jade, smartphone dengan desain yang sleek, tipis, dengan tampilan layar yang cerah dan dapat 
menunjang penampilan; sementara Liquid Z500, smartphone tipis dengan layar 5 inci bagi pengguna yang 
menginginkan smartphone dengan performa terbaik di kelasnya. 

 
Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia, mengatakan, ‛Kami senang dan bangga dapat 
menghadirkan dua smartphone terbaru yang dipersembahkan untuk kalangan fashionista di Indonesia, 
Acer Liquid Jade dan Liquid Z500. Liquid Jade, yang baru saja memenangkan ‘Good Design Award’ 2014 
merupakan smartphone tipis, elegan nan gaya untuk pengguna yang fashionable dan Liquid Z500, 
smartphone dengan desain tipis dan sleek dilengkapi layar 5 inchi yang powerful dan memiliki kinerja 
terbaik di kelasnya.‛ Herbet menambahkan, ‚Kami bangga dapat berkolaborasi dengan Rinda Salmun, 
young rising Indonesian designer yang telah mengeksplorasi minat dan imajinasi dengan prestasi yang telah 
diakui di industri fesyen internasional.‛ Rinda merupakan sosok inspiratif yang telah mengeksplorasi 
minat, bakat, imajinasi tanpa batas, yang lebih dulu dikenal di pasar internasional, kemudian ia 
melebarkan sayapnya ke industri fesyen tanah air. Kesamaan semangat inilah yang sejalan dengan Acer.  

 

 

 

 

Berita Pers 



 

Liquid Jade  

Liquid Jade, smartphone yang memenangkan ‘Good Design Award’ 2014 merupakan gadget yang tepat 
untuk menemani aktivitas pengguna yang menginginkan model smartphone yang elegan dan dirancang 
dengan tingkat presisi tinggi. Liquid Jade dibuat dengan konstruksi casing curved yang tipis 7.5 mm 
dengan berat 110 gram - teringan di kelasnya. Liquid Jade memiliki sentuhan akhir stylish metallic pada 
casingnya sehingga memunculkan kesan elegan dan glamor. 

Liquid Jade juga memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya dengan kejernihan layar 5-inci saat 
menikmati konten-konten multimedia pada layarnya. Layar Liquid Jade telah dilengkapi dengan 
teknologi IPS screen dan Zero Air Gap sehingga tampilan layar menjadi lebih baik dan lebih jelas bahkan 
di bawah sinar matahari langsung. Liquid Jade juga melapisi layar tersebut dengan Corning Gorilla Glass 3 
memberikan pengalaman visual yang optimal untuk penggunanya.   

Acer Liquid Jade dilengkapi dengan resolusi kamera belakang sebesar 13 MP, F/1.8, serta kamera depan 2 
MP. Fitur Acer Bright Magic memberikan para pengguna Liquid Jade kemampuan foto optimal pada 
kondisi minim cahaya.  

 

Liquid Z500  

Liquid Z500, smartphone tipis dengan layar besar 5 inci beresolusi HD dan teknologi IPS, dirancang untuk 
pengguna Android yang mencari performa terbaik untuk pengalaman multimedia maksimal. Didukung 
dengan kamera utama yang memiliki resolusi sebesar 8MP dengan fitur Acer Bright Magic membantu 
pengguna dalam mengabadikan objek dalam keadaan minim cahaya dengan hasil yang optimal.  

Dengan prosesor quad-core 2 GB RAM, Liquid Z500 tidak akan menemui kendala yang berarti saat 
penggunanya menjalankan berbagai aplikasi dalam waktu bersamaan, membuatnya memiliki performa 
terbaik dikelasnya. Sementara, bagi pengguna yang memiliki koleksi file multimedia memiliki 
kenyamanan lebih untuk menyimpannya ke dalam Liquid Z500 karena dilengkapi dengan memori 
internal 16 GB yang cukup besar. 

 

Harga dan ketersediaan 

Smartphone Acer Liquid Jade dan Liquid Z500 tersedia di seluruh gerai handphone terkemuka, online 
store terkemuka dan pertama diluncurkan pada Indocomtech, pameran IT terbesar di Indonesia yang 
akan diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober – 2 November 2014 di JCC Senayan Jakarta. Acer 
Indonesia ikut memeriahkan pameran Indocomtech dengan menggandeng Erafone sebagai mitra yang 
menjual smartphone Acer pada semua saluran distribusi yang dimiliki. 

 Harga untuk Liquid Jade Rp3.599.000, dapat diperoleh dalam pilihan warna essential white dan 
piano black, dengan penawaran khusus yaitu berupa cashback hingga Rp1.100.000 

 Harga untuk Liquid Z500 Rp2.099.000, dapat diperoleh dalam pilihan titanium black dan sandy 
silver, dengan penawaran khusus berupa cashback sebesar Rp300.000 
 

Kepuasan pelanggan adalah mutlak, untuk itu seluruh produk Acer dilengkapi dengan garansi tiga tahun 
(jasa servis) dan didukung dengan jaringan Acer Customer Service Center (ACSC) yang tersebar di 84 
lokasi di 72 kota di seluruh Indonesia.  

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). 

Saat ini, Acer telah memiliki sepuluh kantor cabang di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi 
dan Indonesia Timur. 



 

-SELESAI- 

 

 

Tentang Acer 

Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa 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.4 dunia untuk kategori total PC 
(IDC 2013), Acer memperkerjakan 7,400 orang dengan pendapatan mencapai US$ 12,02 miliar di tahun 2013. 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 7 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 di Facebook untuk Kategori Elektronik 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 purna jual yang dapat ditemui di 84 lokasi di 72 kota 

di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 500-155, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap harinya. 

Blog   : www.acerID.com  
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia 
Twitter   : @acerID  
YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 
Instagram : acerID 
Community : www.iamspacer.com 
Contact Center  : 500-155 
 
 
Tentang Rinda Salmun 
 
Rinda Salmun merupakan desainer muda Indonesia yang telah memperoleh pencapaian internasional. Karirnya bermula di 
London pada tahun 2009, dan menjadi wakil Indonesia yang mengisi London Fashion Week pada 2010 lalu. Ia pernah menjadi 
pemenang 5 besar dunia dalam kompetisi desainer yang diselenggarakan oleh sebuah galeri bergengsi Austria, Ringstrassen 
Galerien. Rinda berhasil menyisihkan 200 peserta lainnya dari berbagai negara. Lulusan pasca sarjana jurusan fashion di 
Ravensbourne College of Design and Communication, Inggris, sempat magang di Giorgio Armani divisi PR London dan sempat 
membantu Giles Deacon dalam penyelenggaraan fashion show Autumn/Winter 2010/2011. 
 
Selain itu, Rinda juga berpartisipasi dalam ajang fashion international lainnya seperti di Blueprint Trade Show, Singapore pada 
tahun 2013, Taipei In Style 2014, Jakarta Fashion Week dan pekan lalu turut ikut dalam Mercedes Benz Asia Stylo Fashion Week di 
Kuala Lumpur. Karya Rinda telah di-feature di berbagai media lokal maupun international dan diperhitungkan sebagai salah satu 
‚Designer To Watch In the Future‛ dalam buku terbitan Alt Cramer’s, yang berjudul Fashion:2 yang dipublikasi pada tahun 2012.  
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