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Jakarta 23 April 2016, Acer hari ini meluncurkan Jajaran produk back-to-school 2016 dan 

menginformasikan progres baru dari divisi bisnis barunya di ajang konferensi pers global 

next@acer yang diselenggarakan di New York. 

Acer sedang mendorong beberapa mesin pertumbuhan pada bisnis intinya, sementara 

menjajaki pasar baru guna pengembangan bisnisnya sambil bertransformasi menjadi sebuah 

perusahaan hardware + software + services. Guna memperkuat dan mempercepat transformasi 

ini, Acer mengumumkan ekspansinya di jajaran produk tertingginya seri gaming Predator, 

notebook konsumer, termasuk 2-in-1 dan convertibles, portfolio komersial, Chromebook, dan 

juga beberapa untuk musim back-to-school. 

“Saya senang dapat meluncurkan buah dari transformasi korporasi yang sedang kami lakukan," 

kata Jason Chen, corporate president dan CEO, Acer. “Dengan inovasi baru untuk 

pengembangan produk-produk TI dari inti bisnis, kami juga melakukan progres pada ekspansi 

bisnis baru dengan adanya cycling computer yang menggunakan built-in aplikasi intelligent 

video recording pertama dalam industri.” 
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Inovasi Notebook 2-in-1, Ultra-slim dan Convertible 

Switch Alpha 12 telah membawa Acer 2-in-1 series yang popular ke tingkat inovasi berikutnya 

dengan teknologi liquid cooling, yang dimiliki perusahaan, memungkinkan pengoperasian yang 

tak bising dan tangguh dalam balutan desain ultra-slim yang tidak memerlukan fan di 

dalamnya. Ultra-slim S series saat ini menawarkan perpaduan terbaik antara performa dan 

harga yang sangat menarik, yakni Aspire S 13; sementara Acer juga meluncurkan Aspire R 15, 

sebagai 15-inch tertipis dengan kenyamanan 360-derajat. 

Penambahan pada Jajaran Award-winning Predator Gaming 

Yang baru pada jajaran pemenang penghargaan Predator gaming dari Acer, termasuk notebook 

Predator 17 X dan desktop Predator G1. PC gaming ini sudah siap untuk perangkat-perangkat 

virtual reality (VR) dari empat vendor besar: Oculus, HTC Vive, OSVR dan StarVR. Inovasi-

inovasi yang menarik seperti custom triple-fan cooling system memungkinkan performa yang 

luar biasa dari komponen-komponen desktop sehingga para gamer dapat menikmati performa 

terdepan industri dalam mesin gaming yang portable.  

“Jajaran Acer Predator gaming telah mendapatkan review-review yang sangat positif dari 

pakar-pakar gaming di seluruh dunia," Chen tambahkan. “Dan kami berada pada jalur yang 

benar dengan awal yang bagus di mana pertumbuhan desktop gaming mencapai tiga kali lipat 

rata-rata pertumbuhan industri dari tahun ke tahun dalam dua bulan pertama tahun ini saat 

shipment dilakukan.” 

Ekspansi di seluruh Jajaran Komersial 

Acer memajang jajaran produk komersialnya, diantaranya notebook, desktop, dan monitor, 

termasuk TravelMate P658 15-inch baru, merupakan anggota terbaru di award-winning P6 

commercial notebook family. Memiliki fitur-fitur terkini, seperti 802.11ad gigabit Wi-Fi 

technology dari Qualcomm Atheros, Inc. yang dapat menghasilkan kecepatan hingga 4,6 Gbps 

dan memungkinkan seamless, wired-equivalent productivity environment, menghubungkan 

notebook ke multiple displays, networking dan berbagai I/O ports melalui Acer ProDock 

Wireless. 
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Veriton N series diperbaharui dengan desktop komersial N6640G dan N4640G yang baru, 

mengkombinasikan fleksibilitas, keamanan dan pengelolaan dalam 1-liter bentuk compact. 

Dapat dikembangkan dengan sebuah desain modular menggunakan kartu grafik, optical drive, 

dan pengembangan I/O tersedia sebagai opsi. Sangat cocok digunakan dengan komersial 

montior baru Acer BE0 series, memiliki fitur ZeroFrame design dengan kerangka yang tipis di 

semua sisi display yang ada.  

Progres Bisnis Baru 

Dalam proses transformasinya menjadi perusahaan hardware + software + services, Acer 

mengumumkan cycling computer dengan kemampuan video recording, Xplova X5, sebuah solusi 

hardware, software dan services terintegrasi yang didesain untuk pasar penyuka sepeda dan 

komunitasnya. Acer mengakuisisi brand GPS cycling computer, Xplova, September lalu sebagai 

bagian dari rencananya untuk mengeksplorasi dan melakukan ekspansi perbatasan bisnis dan ke 

layanan olahraga. Xplova X5 merekam perjalanan pesepeda dan memungkinkan mereka untuk 

melakukan sinkronisasi, menyimpan, dan berbagi rute-rute bersepeda yang menjadi favorit, 

tempat-tempat yang menarik, baik di cloud dan social media. Ini merupakan sebuah contoh 

Acer’s “BeingWare” untuk era Internet of Beings, atau IoT dengan kecerdasan, yang mengerti, 

melayani dan berkembang bersama kebutuhan pelanggan. 

Untuk mengetahui mengenai ketersediaan, spesifikasi produk dan harga di pasar tertentu, 

silakan menghubungi Kantor Acer terdekat atau retailer via www.acer.com. Kepastian 

spesifikasi, harga dan ketersediaan akan berbeda di setiap wilayah. Untuk informasi mengenai 

next@acer, kunjungi acer.com/nextatacer 

 

AcerAcerAcerAcer    AAA+,AAA+,AAA+,AAA+,    KomitmenKomitmenKomitmenKomitmen    AcerAcerAcerAcer    untukuntukuntukuntuk    WujudkanWujudkanWujudkanWujudkan    KepuasanKepuasanKepuasanKepuasan    PelangganPelangganPelangganPelanggan    

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 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 98 lokasi di 78 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 (1500-155). 

 

    

    



4 

 

 

TentangTentangTentangTentang    AcerAcerAcerAcer    

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. 

    

TentangTentangTentangTentang    AcerAcerAcerAcer    IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia    

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 dapat ditemui di 98 lokasi di 78 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 

 


