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Acer Hadirkan Inovasi Produk Terbaru ke Indonesia, Mulai dari Seri Gaming, 
Notebook 2-in-1, All-in-One, Kamera 360°,   

hingga Pawbo, Wearable untuk Hewan Peliharaan 
 
 
Ringkasan Editor: 
• Acer melengkapi lini Predatornya dengan aksesoris baru untuk petualangan game yang lebih menantang, 

seperti desktop gaming Predator Orion 9000, monitor gaming dengan layar lengkung Predator X35, 
headset gaming Predator Galea 500, mouse gaming Predator Cestus 

• Notebook 2-in-1 dari Acer tawarkan fungsionalitas dan mobilitas terbaik dan penuh gaya. Swift 5: 
Notebook ultraslim dan ultralight untuk pengguna dengan mobilitas tanpa batas, Spin 5: Notebook 
convertible terbaru untuk penggunaan sehari-hari. Dinamis dengan desain antarmuka yang fleksibel – 
cocok untuk menciptakan konten, musik, video dan game dengan kualitas profesional, Switch 7 Black 
Edition: Notebook 2-in-1 penuh gaya untuk para profesional modern. Notebook 2-in-1 pertama tanpa 
kipas di dunia dengan grafis diskrit 

• Aspire S24, All-in-One PC yang ditenagai oleh prosesor Intel generasi ke-8 dengan desain borderless 
display dan aksen keemasan, menambah sentuhan kemewahan  

• Acer Holo360 dan Vision360, kamera 360 derajat pertama dengan resolusi 4K dan built-in GPS yang 
terhubung dengan cloud 

• Pawbo, perangkat hewan peliharaan pertama yang terhubung dengan GPS dan koneksi 3G 

 
Jakarta, 6 September 2017 – Acer perkuat posisinya sebagai pemimpin di industri TI dengan 
menghadirkan inovasi produk terbarunya di Internationale Funkausstellung (IFA) Berlin 2017 
beberapa waktu lalu. Produk-produk unggulan yang dibawa oleh Acer kali ini adalah produk dari seri 
gaming, notebook 2-in-1, All-in-One PC, kamera 360°, serta Pawbo, perangkat pintar untuk hewan 
peliharaan.  
 
“Seluruh produk yang dihadirkan mempertegas komitmen dan konsistensi kami untuk mendorong 
kreativitas dan industri konten menjadi lebih dinamis dan tanpa batas. Investasi kami lakukan di lini 
bisnis ini sangat signifikan, memungkinkan kami menghadirkan inovasi-inovasi terbaru dan desain 
inovatif yang memperbaharui peran PC – baik seri gaming dan aksesorisnya, notebook premium, 2-
in-1 yang sangat mobile, dan produk lifestyle seperti kamera 360 derajat, semuanya dirancang untuk 
memberikan pengalaman komputasi terbaik yang pernah ada.” ujar Herbet Ang, Presiden Direktur 
Acer Indonesia. 
 
 
Mantapkan Posisi di Lini Gaming 
 
Melengkapi lini Predator, Acer mengumumkan kehadiran produk terbaru dari seri gaming 
premiumnya. Desktop gaming Predator Orion 9000 menghadirkan inovasi teknologi terkini Acer 
dalam sistem pendingin berupa liquid cooling & IceTunnel 2.0. Kombinasi keduanya memastikan 
temperatur mesin tetap rendah meskipun permainan makin memanas. Dengan pilihan 4-way AMD 
Radeon RX Vega Graphics atau dua kartu grafis NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti SLI, Predator Orion 
dengan Intel Core i9 Extreme Edition 18-core processor, Predator Orion 9000 adalah PC paling 
powerful, dengan dukungan spesifikasi tinggi, yang pernah dihadirkan Acer untuk memenuhi 
kebutuhan gaming yang intens. 
 
Monitor lengkung Predator X35 dengan NVIDIA® G-SYNC™ dan Acer HDR Ultra™ untuk tampilan 
visual super gahar; serta aksesoris headset Predator Galea 500 dan mouse gaming Cestus 500 untuk 
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maksimalkan pengalaman gaming yang lebih nyata dengan dukungan teknologi audio Acer 
TrueHarmony™ 3D Soundscape yang membuat suasana bermain gaming menjadi lebih wow di 
perangkat gaming Acer. 
 
 
Notebook dengan fungsionalitas dan mobilitas terbaik penuh gaya 
 
Acer memperluas portofolionya untuk perangkat Windows 10 konvertibel dan detachable ultra tipis 
dengan model Swift, Spin dan Switch generasi terbaru. Semua perangkat baru ini telah 
menggabungkan prosesor Intel® Core™ generasi ke 8 yang powerful dan teknologi biometrik yang 
lebih aman yang mendukung Windows Hello. Teknologi-teknologi ini memungkinkan pengguna 
untuk menciptakan konten, music, video, bahkan game dengan kualitas professional yang portable. 
 
“Generasi baru notebook Swift, Spin and Switch dari Acer menggabungkan fungsionalitas dan 
mobilitas dengan kekuatan dan kinerja Windows 10,” kata Peter Han, Vice President, Partner 
Devices and Solutions, Microsoft Corp. “Ringan, ramping dan kuat, ketiga notebook ini adalah 
pilihan terbaik bagi siapa saja yang menggunakan PC untuk mendukung produktivitas atau hiburan, 
baik di rumah, di kantor, ataupun di jalan.” 
 
All-in-One Desktop PC ultra-tipis dengan desain display borderless dengan aksen keemasan yang 
membawa kesan mewah 
 
Menargetkan consumer yang mencari gaya sekaligus kemampuan yang mumpuni, Acer meluncurkan 
Aspire S24. Aspire S24 merupakan All-in-One PC yang dibangun dengan dual focus pada desain dan 
fungsi yang premium. Performa bertenaga yang dimiliki oleh Aspire S24 merupakan gabungan dari 
teknologi canggih pada interior perangkat, diantaranya Intel Core generasi ke-8 pada prosesornya 
dengan Intel Optane Memory yang mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup modern, dimana 
hiburan dan pekerjaan sehari-hari pengguna dapat berjalan dengan mulus. 
 
Kamera 360° untuk hiburan sekaligus keamanan untuk pengalaman pengambilan gambar dan 
video yang lebih berkesan 
 
Kamera Acer Holo360 ditenagai oleh Qualcomm® Connected Camera Platform dengan prosesor 
Qualcomm® Snapdragon™ 625. Menggabungkan kemampuan untuk menyusun video secara real-
time, konektivitas LTE terintegrasi, dan 3-inch layar touchscreen, the Acer Holo360 menawarkan 
solusi all-in-one untuk livestream video 360 derajat.  
 
Vision360 dilengkapi dengan dua kamera ultra-high quality yang bekerja bersamaan untuk 
menghadirkan cakupan 360 derajat, Acer Vision360 memastikan setiap angle di sekitar mobil 
pengguna dapat direkam dengan jernih dan memiliki kualitas 4K. Ketika sebuah benda bertabrakan 
dengan kendaraan saat bergerak, perangkat akan memicu rekaman yang mencakup koordinat GPS di 
lokasi kejadian, yang tidak hanya disimpan di penyimpanan internal perangkat, namun juga diunggah 
ke cloud sebagai penyimpanan bukti. 
 
Perangkat hiburan untuk hewan peliharaan tersayang 
 
Pawbo, perusahaan subsidiary Acer meluncurkan tiga produknya: Pawbo iPuppyGo, pelacak yang 
mampu merekam tingkat keaktifan dan kesehatan hewan peliharaan; Pawbo WagTag, kalung anjing 
yang terhubung dengan cloud untuk melacak keberadaan serta memonitor lingkungan sekitarnya; 
dan Pawbo Munch, sebuah dispenser kudapan pintar yang dapat dihubungkan dengan Pawbo+, 
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memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan hewan peliharaannya, ketika di rumah maupun 
dari jarak jauh. 
 
Beragam produk inovatif dihadirkan Acer untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. 
Kenali lebih lanjut produk-produk baru Acer dari Next @ Acer di IFA Berlin dengan mengunjungi 
www.acer.com/nextatacer.  

 
*** 

Tentang Acer  
Didirikan pada tahun 1976, saat ini Acer menjadi salah satu perusahaan ICT terdepan di dunia yang hadir di 
lebih dari 160 negara. Seiring dengan fokus Acer bagi masa depan, Acer berfokus untuk memungkinkan sebuah 
dunia di mana hardware, software dan services saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi 
konsumen dan bisnis. Dari teknologi berbasis layanan hingga Internet of Things, gaming dan virtual reality, 
7000+ karyawan Acer berdedikasi untuk riset, desain, pemasaran, penjualan dan dukungan produk serta solusi 
untuk memecahkan hambatan antara manusia dan teknologi. Silahkan kunjungi www.acer.com untuk 
informasi lebih lanjut.  
 
 
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 selama 9 kali berturut-
turut, 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 101 lokasi di 80 kota di 34 provinsi 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 : 1500155 
 
 
Media Contact 
Anandita Puspitasari 
Digital Marketing Manager & PR - Acer Indonesia 
anandita.puspitasari@acer.com 
+6281286566755 

Adhi Saudi 
Advo Indonesia - Public Relations 
adhi@advo-indonesia.com 
+628891445945 
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