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Acer Luncurkan Switch Alpha 12,
Notebook 2-in-1 dengan Dukungan
Teknologi Berpendingin Cairan

RINGKASAN EDITORIAL


Hadir dengan desain tanpa kipas dan fitur Acer LiquidLoop berfungsi sebagai teknologi pendingin
khas dengan operasi yang handal



Notebook 2-in-1 pertama dengan desain tanpa kipas yang mengunakan prosesor Intel generasi ke
6, memberikan kinerja baterai selama 8 jam.



Desain serba guna dengan penyangga multi-posisi yang mendukung fleksibilitas.



Dukungan Layar 12 inci yang menawarkan resolusi sebesar 2160x1440, dan pilihan Acer Active Pen
dengan memanfaatkan Windows Ink.



Beberapa pilihan dock yang meningkatkan kemampuan dari Switch Alpha 12

Jakarta 25 April 2016, Acer hari ini mengumumkan hadirnya Switch Alpha 12 sebagai notebook
2-in-1 terbarunya yang menggunakan Windows 10, memberikan kinerja mobilitas tinggi dengan
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didukung dengan fitur pendingin mesin yakni Acer LiquidLoop™, kinerja yang terbaik, dan
fleksibel dengan desain ultra-slim yang membuat notebook ini terlihat elegan dan kokoh,
sangat cocok untuk mereka yang ingin melakukan mobilitas tinggi.
Switch Alpha 12 terbaru ini merupakan notebook 2-in-1 pertama di industri yang hadir dengan
desain tanpa kipas yang menggunakan prosesor Intel Generasi ke 6 dengan Core i7, Core i5 atau
Core i3. Notebook yang didukung oleh Windows 10, Windows tercepat dalam sejarah Windows,
dengan memiliki lebih dari 270 juta perangkat aktif.
“Switch Alpha 12 merupakan bagian dari generasi terbaru produk 2-in-1 Acer yang berfokus
untuk memberikan kinerja yang terbaik, dengan tetap dingin dan tidak bising,” kata Jerry Hou,
general manager, Commercial & Detachable Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Switch
Alpha 12 baru saja mendapatkan penghargaan dari sisi aspek terbaik dan fitur terbaru dalam
kinerja komputasi mobile dengan memiliki desain tanpa kipas, serta keyboard super tipis yang
dapat dilepas dalam lini produk 2-in-1.”
“Kategori 2-in-1 terus berkembang dengan desain terbaru yang inovatif,” kata Navin Shenoy,
corporate vice president and general manager, Client Computing group, Intel Corp. “ Prosesor
Intel Generasi ke 6 Acer Switch Alpha 12 merupakan kombinasi kinerja terbaik, tidak ada
masalah dengan komputasi dan daya tahan baterai, sehingga Switch Alpha 12 sangat cocok
untuk bekerja serta bermain dimana saja.”
“Acer Switch Alpha 12 2-in-1 dengan Windows 10 memungkinkan pengguna memiliki pilihan
sebagai notebook atau tablet untuk dapat mengalami hiburan dan produktivitas lebih lagi,
dengan kemampuan PC yang lengkap,” kata Peter Han, vice president worldwide OEM
Marketing, Microsoft Corp. “Dengan Windows 10 dapat memberikan komputasi personal yang
lebih, membantu menciptakan produktivitas dan dapat menggunakan Cloud untuk membuat
atau menyimpan pengalaman pribadi Anda di seluruh perangkat Anda.”
Fitur pendingin LiquidLoop™ Menyediakan Sistem Operasi yang Tenang; Meningkatkan
Kinerja dan Stabilitas
Acer Switch Alpha 12 merupakan perangkat yang sangat ideal untuk tempat dimana ketenangan
dihargai, seperti di pertemuan meeting, kantor, kelas dan perpustakaan. Sistem pendingin
yang tidak berisik pada LiquidLoop membuat Switch Alpha 12 tetap memiliki suhu yang stabil
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dan berjalan efisien tanpa kebisingan bunyi kipas. Perangkat ini merupakan industri 2-in-1
pertama dengan menggunakan prosesor Intel Generasi ke 6 Core yang menggunakan desain
tanpa kipas, kombinasi ini memberikan kontribusi kinerja yang sangat baik dan dapat memiliki
daya tahan baterai selama 8 jam.
Sistem LiquidLoop Cooling juga also memberika peningkatan kehandalan, karena tidak adanya
kipas, Switch Alpha 12 tidak perlu memiliki ventilasi yang dapat dimasuki oleh aliran udara dan
kumpulan debu.
Desain 2-in-1 yang Serbaguna
Dilengkapi dengan penyangga serbaguna, keyboard yang dapat di lepas, dan Acer Active Pen,
Switch Alpha 12 mengunakan Continuum yang dapat dinikmati sebagai notebook Windows 10
dan sebagai tablet Windows 10 dengan fungsi PC, dimana saja. Dua pilihan keyboard yang
tersedia: standar dan model lampu latar (backlit) untuk meningkatkan kinerja pada di daerah
yang memiliki cahaya rendah. Penyangga berbentuk U yang memiliki desain anti-slip untuk
menahan layar agar tetap tegak ketika Anda menyentuh atau mengetik di layar. Notebook ini
dapat disesuaikan dalam berbagai angle sampai 165 derajat, sehingga membuat Switch Alpha
12 nyaman digunakan di atas meja kerja, pesawat, atau dipangkuan Anda. Penyangga Switch
Alpha 12 ini juga memiliki engsel yang kokoh sehingga dapat menyesuaikan dalam berbagai
angle.
Keyboard full size dari Switch Alpha 12 ini memiliki desain yang tipis dan ringan dengan tombol
amply-spaced. Dengan ketipisan hanya 5.85mm, keyboard ini memberikan 1.4mm untuk
kenyamanan perjalanan Anda dan produktivitas saat menulis atau mengetik. Trackpad yang
besar mendukung navigasi dengan mudah dan intuitif dengan Presisi Touchpad yang mendukung
gerakan Windows 10 untuk memberikan pengalaman yang smooth dan responsive. Keyboard ini
terhubung dengan engsel magnetik yang aman, sangat mudah dihubungkan, dan dapat
disesuaikan dalam berbagai angle untuk menambah preferensi Anda. Ketika digunakan sebagai
tablet, keyboard melindungi layar dan memastikan kemudahan dalam penggunaan.
Pengguna juga dapat menikmati 10 titik kontrol sentuh pada layar dan menghunakan Acer
Active Pen untuk lebih intuitif dalam pengalaman menulis dan menggambar. Fitur Acer Active
Pen memiliki tingkat responsive yang tinggi dan meminimalkan keterlambatan dalam
penggunaan serta tepat, dan 256 tingkat tekanan sensitivitas. Acer Active Pen akan membuat
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Anda lebih memanfaatkan Windows Inks yang akan datang pada musim panas ini dalam
Windows 10 Anniversary Update.

Layar yang Sempurna
Switch Alpha 12 memiliki layar sentuh dengan ukuran 12 inci, dimana ukuran ini merupakan
ukuran yang ideal untuk Anda membuat, mengedit dan menikmati konten dimanas saja.
Dengan IPS technology1, resolusi 2160 x 1440 dan dukungan HD Graphics 520 dari Intel, Anda
dapat menikmati warna yang tajam dan detail pada layar. Sangat cocok untuk konferensi video
dan mengambil kenangan dengan kamera notebook, webcam Switch Alpha 12 menyediakan
1080p Full HD audio dan video recording. Plus, Acer TrueHarmony memilki kinerja sound sistem
yang tinggi dengan fitur speaker ganda yang menghadap ke depan memberikan pengalaman
audio yang kaya dan mendalam dalam melengkapi penampilan Switch Alpha 12.
Cocok untuk Professionals; dengan pilihan Dock
PC 2-in-1 selain menjadi yang terbaik untuk penggunaan di rumah dan sekolah, Switch Alpha 12
juga tersedia untuk pelanggan komersial Acer. Kombinasi kinerja yang tinggi, desain dan fitur
yang serbaguna membuat bisnis dan nasabah lembaga mengani semua pekerjaan mereka.
Switch Alpha 12 dapat digunakan sebagai notebook traadisional masukan khusus, sebagai
tampilam untuk presentasi, dan sebagai tablet dengan optional pen untuk mencari ide dan
membuat sketsa. Plus, untuk model komersial memiliki Trusted Platform Modules (TPM) untuk
memastikan komputasi aman di segala lingkungan dengan Windows 10 Pro.
Acer menawarkan optional docks untuk meningkatkan kemampuan dari Switch Alpha 12. Anda
dapat menghubungkan Switch Alpha 12 dengan kable tunggal ke USB Acer Type-C Dock, sangat
mudah juga mengubahnya menjadi workstation. Dock yang nyaman dan ringkas ini membantu
video, audio dan transfer data dengan kecepatan yang tinggi dan tetap menjaga area kerja
Anda dari kekacauan dengan konektivitas ke berbagai layar dan perangkat lain secara
bersamaan. Ini juga dapat mendukung koneksi kegiatan bisnis Anda, termasuk DisplayPort,
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HDMI, dua port USB 3.1 Type-C dan tiga port USB Type-A port, serta input audio untuk
microphone dan audio output untuk speaker.
Acer ProDock Wireless dapat mendukung beberapa pengguna dengan kecepatan tinggi 802.11ad
wireless 4.6Gbps transfer data melalui 60GHz band. Juga mendukung kedua akses 802.11ac dan
802.11ad dan mencakup beberapa dukungan port termasuk DisplayPort, HDMI, VGA dan USB.
Desian Tipis dan Ringan
Acer Switch Alpha 12 sangat tipis dan ringan, dengan ukuran 292.1 (W) x 201.4 (D) x 15.85 (H)
mm (11.5 x 7.93 x 0.62 inci) dan berat 1250 grams (2.76 pon) ketika tablet dan keyboard
terhubung menjadi satu. Jika hanya tablet saja, ukurannya 9.5mm (0.37 inci) tingginya, dan
berat 900 grams (1.98 pon).
Switch Alpha 12 menyediakan penyimpanan storage dengan 128GB, 256GB or 512GB SSD dan
dapat mengakses file-file tambahan pada slot MicroSDXC. Perangkat ini akan dilengkapi dengan
4GB atau 8GB LPDDR3 SDRAM2. Fitur USB 3.1 Tipe-C port yang tipis untuk transfer data dengan
cepat hingga 5Gbps dari peripheral yang terhubung, untuk berbagi video dan juga untuk daya
perangkat lain. Switch Alpha 12 juga dapat menghubungkan ke perangkat lain melalui
Bluetooth 4.0.
Fast dual-band 2x2 MU-MIMO 802.11ac / a / b / g / n Wi-Fi pada Switch Alpha 12 membuat
Anda terhubung sampai tiga kali konektivitas nirkabel yang lebih cepat dibandingkan dengan
802.11n.
Switch Alpha 12 diperkenalkan pada Acer di 4 World Trade Center, New York, beberapa waktu
lalu di mana perusahaan mengumumkan berbagai perangkat dan solusi terbaru untuk keluarga,
mahasiswa dan profesional.

Acer AAA+, Komitmen Acer untuk Wujudkan Kepuasan Pelanggan
Selain

menghadirkan

produk

yang

berkualitas,

tentunya

Acer

akan

juga

senantiasa

mendukung dari layanan purna jual demi kepuasan pelanggannya. Acer Indonesia selalu
memprioritaskan kepuasan pelanggan melalui layanan purnajual. Dengan standar AAA+ dan
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garansi selama 3 tahun, Acer Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan perangkat IT yang
“Andal Produknya, Aman Jaminannya, dan Atraktif Desainnya”. Acer juga 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
media sosial, blog, Twitter, Facebook selama 24 jam sehari, serta Acer Contact Center (1500155).

Tentang Acer
Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa yang
mendedikasikan pada riset, desain, penjualan, dan dukungan terhadap produk-produk
inovatif guna 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 purnajual yang
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dapat ditemui di 95 lokasi di 79 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal
1500-155, serta layanan melalui media sosial 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

