News Flash
Acer Revo One Rebut Tiga Penghargaan Pada Ajang Computex 2015

Sebagai salah satu produsen PC terbesar di dunia, Acer selalu memberikan sentuhan inovasi dan teknologi terbaru
pada produk-produknya. Tak jarang dari hasil kerja keras untuk menghadirkan produk-produk yang sarat akan
inovasi dan teknologi terkini, banyak produk dari Acer yang memenangkan penghargaan kelas internasional,
termasuk Acer Revo One, mini PC dengan desain minimalis yang stylish dan memiliki banyak fungsi ini
mendapatkan tiga penghargaan sekaligus pada ajang Computex 2015 di Taiwan. Penghargaan sebagai Best
Design and Innovation, Best Choice Golden Award dan Best Choice of the Year menjadikan Revo One tampil
memukau dalam pameran tersebut.
Banyak masyarakat Indonesia yang masih berpikiran bahwa PC memiliki bentuk yang tidak menarik,
cenderung berbentuk kotak besar, kaku, berwarna hitam, dan jika ditaruh sembarangan akan merusak
estetika ruangan sekitarnya. Belum lagi fungsinya sangat terbatas, hanya untuk produktivitas kerja saja
tanpa adanya fungsi sebagai entertainment system yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga di
rumah.
Namun hal tersebut tidak berlaku pada Acer Revo One. Berbeda dengan PC konvensional pada
umumnya, Revo One hadir dengan desain yang simple dan minimalis namun tidak mengorbankan
elemen-elemen yang ada pada PC konvensional. Karena desainnya yang kecil, stylish, dan minimalis,
Revo One dapat menyatu dengan perabotan atau perangkat lain tanpa mengurangi estetika desain
interior rumah.
Acer Revo One juga memiliki fungsi yang lebih dari sekedar PC yang diperuntukkan untuk keluarga yang
menginginkan satu alat yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, seperti untuk hiburan, bekerja
dan menyimpan semua file, baik file pekerjaan maupun file multimedia seluruh anggota keluarganya.
Revo One sanggup mejadi perangkat pemutar seluruh file multimedia yang kamu miliki, mulai dari foto,
musik, video, streaming hingga menjadi konsol gaming
Untuk menggunakan Revo One juga sangat mudah, cukup sambungkan Revo One ke perangkat display
apapun melalui kabel HDMI dan perangkat ini dapat dijadikan sebagai komputer dengan sistem operasi
Windows 8.1 untuk memenuhi produktivitas penggunanya. Untuk mengoperasikan Revo One ini sangat
mudah, semudah mengoperasikan perangkat pemutar audio & video lainnya. Bahkan smartphone pun
juga bisa digunakan untuk mengoperasikan Revo One ini.
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Sebagai mini PC yang memiliki desain yang berbeda dari PC konvensional, Revo One berhasil
memenangkan Design & Innovation Award dari ajang Computex 2015, pameran IT berskala internasional
di Taipei. Revo One terpilih karena desainnya yang kecil dengan sudut-sudut membulat yang
menghemat tempat dan cocok di tempatkan di sudut rumah manapun tanpa mengurangi estetika
perabotan rumah yang sudah ada.
Selain menjadi yang terbaik dalam segi desain, Revo One juga mendapatkan penghargaan Best Choice
Golden Award dan Best Choice of The Year Award pada ajang yang sama. Revo One dinilai memiliki
banyak fungsi namun intuitif dan sangat mudah untuk dioperasikan yang menjadikan Revo One sebagai
salah satu perangkat terbaik tahun ini pada ajang pameran IT berskala internasional tersebut.
Ketiga penghargaan yang didapatkan oleh Revo One dari Computex 2015 tersebut adalah hasil kerja
keras Acer untuk menjadi pemimpin perusahaan teknologi yang memiliki kekuatan pada inovasi & desain
produk. Tujuan utama Acer sebagai salah satu produsen PC terbesar di dunia adalah membawa produkproduk yang bisa diterima dan dicintai oleh konsumen. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Acer selalu
menjadi yang terdepan dengan lini PC nya dan terus berinovasi agar PC terus digunakan oleh masyarakat
di seluruh dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia.
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