
 

M. Thoriq  Syarief Husein 
Tel: 2992 2345 
mokhamad.husein@acer.com 
 

 

Acer Umumkan Jajaran Produknya yang Siap Update 

Ke Windows 10 

 

Jakarta, 31 Juli 2015 - Acer mengumumkan bahwa seluruh produk yang 

diproduksi pada tahun 2015 dan produk lainnya dengan pre-installed 

Windows 7 dan Windows 8.1 akan mendapatkan update ke Windows 10 

secara gratis1 dan akan tersedia pada hari ini tanggal 31 Juli 2015. 

“Semua produk Acer yang ada, baik smartphone, PC, notebook, maupun 

tablet telah disesuaikan untuk Windows 10, sehingga ini memberikan nilai 

lebih bagi pelanggan kami,” ujar Martin Wibisono, Product Director, Acer 

Indonesia. “Kami yakin pelanggan yang membeli atau berencana untuk 

mendapatkan produk Acer dengan pre-installed Windows 7 dan Windows 8.1 

akan mudah melakukan update sistem operasi ke Windows 10.” 

“Hal ini tentunya merupakan hal yang luar biasa melihat Acer terus 

memberikan inovasi baru di seluruh produk yang telah dilengkapi dengan 

Windows,” ujar Peter Han, VP Worldwide OEM Marketing, Microsoft. "Dari 

perangkat Windows 10 ke perangkat wearable yang terintegrasi dengan 

                                       
1 Some hardware/software limitations may apply and feature availability may vary by device. Devices must be connected to the 
internet and have Windows Update enabled. Your Internet Service Provider may charge you additional fees. Should customers 
decide to approach an Acer Service Center to perform the upgrade, Acer reserves the right to charge for the service provided. The 
free upgrade offer is valid only during the first year of Windows 10 availability. 
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Windows, Acer memberikan  satu pengalaman Windows 10 di seluruh 

perangkatnya." 

Skype Untuk Bisnis Yang Tersertifikasi 

Acer telah memperoleh sertifikasi Skype untuk bisnis pada seluruh lini 

perangkat notebook-nya2, melalui hardware dan software yang bekerja 

seiringan sehingga optimalisasi pengalaman komunikasi audio dan visual 

menjadi lebih baik. Perangkat Skype-certified telah melalui proses sertifikasi 

yang ketat untuk memastikan pengalaman berkomunikasi yang seamless 

tanpa lag, suara yang dihasilkan menyerupai aslinya, dan video yang lebih 

realistik serta akurat.  

Notebook Acer telah dilengkapi dengan teknologi Acer Purified Voice yang 

telah melalui ujicoba di laboratorium dan terbukti meningkatkan akurasi 

bicara hingga 1.5 kali3 meredam latar belakang suara bising, output suara 

yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan dengan notebook yang tidak 

memiliki Skype certification. 

Peter Han menambahkan, "Acer telah membuat investasi yang signifikan 

untuk memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan untuk 

seluruh produk yang dimilikinya. Mereka telah melakukan optimalisasi yang 

menakjubkan pada audio dan suara, sehingga pengalaman memakai Cortana 

menjadi menyenangkan dan berjalan dengan sempurna. Dengan produk-

produk dari perangkat Windows 10 ke perangkat wearable yang terintegrasi 

                                       
2 For a complete list of products with Skype for Business certification, please visit 

http://partnersolutions.skypeforbusiness.com/solutionscatalog/personal-peripherals-pcs 

3 According to Acer internal laboratory tests 

http://partnersolutions.skypeforbusiness.com/solutionscatalog/personal-peripherals-pcs


 

Windows, Acer benar-benar memberikan satu pengalaman ke seluruh 

perangkatnya, dan perangkat-perangkat tersebut akan bekerja dengan 

sempurna dan secara bersamaan memberikan pengalaman Windows 10 yang 

menakjubkan ke seluruh pelanggannya." 

Precision Touchpads untuk Seamless Touch Experience 

Acer telah mengimplementasikan Precision Touchpads (PTP) pada seluruh 

lini notebook-nya sehingga menghasilkan pengalaman menggunakan 

Windows yang kompak melalui touchpad dan layar touchscreen. Akurasi 

yang lebih baik didapatkan melalui hardware dengan resolusi tinggi dan 

palm rejection terintegrasi, dimana kualitas dan fungsionalitas memakai 

perangkat Acer menjadi lebih baik tanpa adanya driver tambahan yang 

diperlukan dan pengaturan yang sangat mudah melalui Windows Control 

Panel. 

Acer Ikut Serta Microsoft Worldwide Partner Conference 2015 

Acer belum lama ini telah memperkenalkan portofolio perangkatnya dengan 

pre-installed Windows 10 di Microsoft Worldwide Partner Conference 2015 di 

Orlando, Florida, dimana perangkat-perangkat yang diperkenalkan mulai 

dari smartphone dan perangkat wearable, tablet, 2-in-1 notebook, convertible 

notebook, clamshell notebook, all-in-one desktops dan desktops, serta monitor 

dan proyektor. 

Perangkat-perangkat Windows didesain untuk bekerja dan bermain, dari lini 

notebook untuk konsumen sampai notebook untuk keperluan bisnis 

dipamerkan dengan Windows 10 sebagai sistem operasinya, termasuk 

https://www.youtube.com/watch?v=5uMcQxBXJqs


 

perangkat dengan award-winning seperti 2-in-1 notebook Aspire Switch 10E, 

notebook konvertibel Aspire R13, notebook TravelMate P645 dan mini PC 

Revo One RL85. 

 

Layanan Pelanggan Nomor 1 

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 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). 

 

-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 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 

http://www.acer.com/


 

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. 

Blog   : www.acerID.com  

Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia 

Twitter   : @acerID  

YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 

Instagram : acerID 

Community : www.iamspacer.com 

Contact Center  : 1500-155 

http://www.socialbakers.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://www.youtube.com/acerindonesia
http://www.iamspacer.com/

