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Menyambut Era Mobile Broadband,
Acer Luncurkan Rangkaian Smartphone Lengkap untuk Penuhi
Kebutuhan Mobilitas dan Hiburan Penggunanya
RINGKASAN EDITORIAL





Acer Liquid Z410 smartphone yang mengusung teknologi konektivitas 4G pertama dari Acer dilengkapi
dengan dukungan prosesor 64bit, dual-shot camera, dan kamera depan wide angle lens 2MP
Acer Liquid Z520 smartphone stylish dengan layar lebar 5 inci yang dilengkapi dengan fitur Reading
Mode, kamera utama 8MP dan kamera depan 2MP dengan fitur Voice Camera Control
Acer Liquid Z220 smartphone pertama Acer yang hadir dengan sistem operasi terbaru Android 5.0
Lollipop

Jakarta, 21 Mei 2015 – Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas pengguna yang
menginginkan peranti yang dapat menggabungkan antara gaya dan fungsionalitas melalui
smartphone mereka, Acer kembali meluncurkan rangkaian inovasi smartphone terbarunya untuk
menjawab kebutuhan tersebut yang terus tumbuh di era mobile broadband ini. Rangkaian smartphone
terbaru Acer yakni Liquid Z410, Liquid Z520 dan Liquid Z220; hadir dengan beragam fitur mobile untuk
bekerja, hiburan dan multimedia terkini untuk memenuhi segmen pasar yang beragam.
Liquid Z410 merupakan smartphone 4G pertama Acer yang telah dilengkapi dengan dengan prosesor
Quad Core 1.3GHz 64-bit dan RAM 1GB. Liquid Z520 adalah smartphone stylish untuk penikmat
konten multimedia dengan dukungan layar lebar 5 inchi yang dilengkapi fitur vivid screen, reading
mode, kamera utama 8MP dan kamera depan 2MP. Sedangkan,4 Liquid Z220 hadir sebagai
smartphone pertama dari Acer yang didukung sistem operasi terbaru Android 5.0 Lollipop.
Herbet Ang, President Director Acer Indonesia, mengatakan, “Rich content, koneksi data cepat dan
smartphone dengan performa dan value terbaik memainkan peranan yang sangat penting saat era
mobile broadband telah diimplementasikan. Kami bangga tiga smartphone terbaru kami diluncurkan
untuk mengisi ekosistem mobile broadband tersebut, dengan Liquid Z410 hadir sebagai smartphone
4G dengan performa terbaik dan Liquid Z520 diciptakan sebagai smartphone stylish untuk penikmat
konten multimedia.”
Liquid Z410
Melengkapi fitur 4G LTE yang ada di dalam Liquid Z410, smartphone ini pun hadir dengan prosesor
Quad Core 1.3GHz 64-bit dan RAM 1GB. Dengan keunggulan spesifikasi tersebut, pengguna tidak akan
menemui kendala saat melakukan multitasking atau saat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi
lainnya. Liquid Z410 juga dilengkapi dengan memori internal 8GB dan slot Micro SD untuk menyimpan
semua file tambahan seperti gambar, video dan dokumen penggunanya.
Untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang hobi selfie, maka Liquid Z410 telah didukung kamera
utama 5 MP autofocus & kamera depan 2MP dengan fitur dual-shot yang memungkinkan
penggunanya dapat menggunakan kedua kamera dalam waktu yang bersamaan untuk mengambil

gambar. Kamera depan Liquid Z410 ini pun sudah memakai wide angle lens sehingga pengguna tidak
perlu takut ada yang terpotong saat wefie bersama banyak teman.
Liquid Z520
Acer Liquid Z520 hadir sebagai smartphone stylish untuk penikmat konten multimedia karena
pengguna akan dimanjakan dengan layarnya yang lebar 5 inci sekualitas vivid yang dilengkapi dengan
fitur Reading Mode sehingga pengguna tidak akan mengalami kelelahan pada mata saat berlama-lama
menatap layar. Liquid Z520 juga memberikan pengalaman terbaru dalam mengambil foto melalui
kamera utama beresolusi 8MP autofocus dan kamera depan beresolusi 2MP dengan adanya fitur voice
camera control. Voice camera control memungkinkan pengguna untuk memotret hanya dengan
perintah suara yang sederhana, tidak perlu lagi menekan tombol kamera pada layar.
Liquid Z220
Liquid Z220 merupakan smartphone pertama Acer yang hadir dengan sistem operasi terbaru Android
5.0 Lollipop. Dengan sistem operasi terbaru tersebut, Liquid Z220 memiliki sistem operasi antar muka
yang lebih dinamis dan responsif ketika kamu sedang menggunakan smartphone ini. Dengan
dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon Dual Core 1.2 GHz dan RAM 1GB, Liquid Z220 tidak akan
menemui kendala yang berarti saat menjalankan berbagai aplikasi dalam waktu bersamaan, selain itu
Liquid Z220 pun telah didukung dengan kamera 5MP dan kamera depan 2MP untuk foto selfie.
Ketersediaan




Acer Liquid Z410 dapat diperoleh dalam dua pilihan warna yaitu Black and White
Acer Liquid Z520 dapat diperoleh dalam dua pilihan warna yaitu mystic black dan pure white.
Acer Liquid Z220 dapat diperoleh dalam dua pilihan warna yaitu mystic black dan pure white

Kepuasan pelanggan adalah mutlak, untuk itu Acer selalu melengkapi produknya dengan garansi tiga
tahun (jasa servis) dan didukung dengan jaringan Acer Customer Service Center (ACSC) yang tersebar
di 95 lokasi di 79 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 (1500-155).
Saat ini, Acer telah memiliki sepuluh kantor cabang di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali,
Sulawesi dan Indonesia Timur.
-SELESAITentang 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 2014), Acer memperkerjakan 7,000 orang dengan pendapatan mencapai US$ 10,39 miliar di
tahun 2014. 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 95 lokasi di 79 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui
social media selama 24 jam setiap harinya.
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