
 

 

 

SIARAN PERS 

Acer Luncurkan Notebook 2-in-1 Pertama Di Dunia Tanpa Kipas, Switch 7 Black Edition,  
Notebook Ultraslim dengan Berat Kurang Dari 1 Kg, Swift 5, dan  
Konvertibel Stylish, Spin 5, Untuk Temani On-The-Go Lifestylemu 

 
Switch 7 Black Edition, Swift 5, dan Spin 5 Hadirkan Fungsionalitas dan Mobilitas Terbaik dan Penuh Gaya 
 
Ringkasan Editor: 

• Swift 5: Notebook ultraslim dan ultralight untuk pengguna dengan mobilitas tanpa batas 

• Dengan berat kurang dari 1 kg, Swift 5 memberikan portabilitas yang canggih, fungsi yang maksimal 
dan desain yang stylish  

• 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 
 

Jakarta, 1 September 2017 – Pada pembukaan IFA Berlin tahun ini, Acer memperluas portofolionya untuk 
perangkat Windows 10 konvertibel dan detachble 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 
 
“Acer terus membawa teknologi terbaru bagi setiap notebook di seluruh portofolionya untuk memberikan 
pengguna pengalaman komputasi yang dibutuhkan di dunia digital ini,” kata Jerry Kao, President, IT Products 
Business Acer Inc. “Entah untuk bekerja, bermain atau berkreasi, di kantor atau dalam perjalanan, Acer 
menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi beragam kebutuhan unik pengguna modern.” 
 
“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.” 
 
 

Switch 7 Black Edition – Notebook 2-in-1 pertama 
tanpa kipas di dunia dengan grafis diskrit 
Acer Switch 7 Black Edition adalah pelopor notebook 2-
in-1 pertama tanpa kipas di dunia yang dilengkapi 
dengan grafis diskrit yang dimungkinkan oleh teknologi 
pendingin tanpa kipas Acer LiquidLoop™ yang inovatif. 
Dengan prosesor Intel Core i7 Generasi ke-8 dan grafis 
NVIDIA® GeForce® MX150, notebook ini adalah teman 
yang ideal untuk menemani mengerjakan tugas, 
menciptakan konten kreatif dan streaming konten yang 
intens. Dengan berat kurang dari 1,15 kg (2,5 lbs.) dan 
detachable keyboard, Switch 7 Black Edition dirancang 
penuh manfaat bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. 
Tampilan Switch 7 Black Edition yang ramping dan ringan 
memiliki bodi brushed-aluminum yang kokoh, 
menawarkan sentuhan yang kuat dan elegan. 
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Swift 5 – Portabilitas Ekstrim Penuh Gaya 
Swift 5 baru dirancang untuk pengguna 
yang menginginkan portabilitas yang 
tinggi, kinerja yang solid dengan tampilan 
tetap bergaya. Chassis elegan memiliki 
berat kurang dari 1 kg sehingga ideal untuk 
orang yang selalu bepergian.  
 
Swift 5 dibangun dengan pilihan bahan 
paduan magnesium lithium ultra ringan 
untuk penutup atas dan bawah, dan 
paduan magnesium-aluminium yang 
kokok di area palm rest. 
 
Dengan memanfaatkan kekuatan prosesor Intel Core Generasi ke-8, Swift 5 menawarkan pengalaman yang 
sangat cepat dan responsif dengan masa hidup baterai hingga 8 jam. Dengan Windows 10 dan 2x2 802.11ac 
wireless, memungkinkan pengguna untuk bekerja secara efektif sepanjang hari - bahkan di malam hari 
dengan adanya keyboard backlit. 
 
Layar interaktif Full HD IPS2 yang multi sentuh dan desain bezel yang tipis memaksimalkan pengalaman 
menonton. Acer TrueHarmony™ dengan teknologi Dolby Audio™ Premium menyediakan audio yang kuat 
dan jernih, sementara sertifikasi Skype for Business memastikan konferensi video yang tajam dan 
pengalaman hebat dengan Cortana. 
 

  Spin 5 
Ringan, portabel, dan tertutup dalam casing 
logam yang menarik, Spin 5 adalah perangkat 
bergaya untuk semua jenis pekerjaan dan 
kesenangan. Beragamnya kegunaan perangkat ini 
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah 
mengubah mode penggunaan menjadi laptop, 
tablet, display dan tent, menjadikan Spin 5 
sebagai platform sempurna untuk membuat dan 
berbagi konten.  
 
Mudah dibawa-bawa, Spin 5 berlayar 13 inci 
memiliki berat 1,5 kg dan berukuran 15,9 mm, 
sementara model lainnya berukuran 15 inci 

dengan berat lebih dari 2 kg dan tipis 17,9 mm. Perangkat ini dikemas dengan prosesor terbaru Intel Core 
Generasi ke-8, memori DDR4 hingga 16 GB, hingga 13 jam masa pakai baterai, dan opsi grafis NVIDIA GeForce 
GTX 1050 diskrit untuk ukuran 15 inci. model. Hal ini memungkinkan Spin 5 untuk menangani produksi kreatif 
yang intensif, seperti desain grafis dan editing video. Ini juga membantu menawarkan hiburan premium 
dengan warna-warna tajam dan hidup dalam Full HD.  
 

*** 
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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 
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Anandita Puspitasari 
Digital Manager - Acer Indonesia 
anandita.puspitasari@acer.com 
+6281286566755 

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