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Acer Aspire One D270: Netbook berprosesor Intel® Atom™
terbaru segera tiba untuk konsumen Indonesia
Prosesor baru ini khusus didesain untuk meningkatkan kemampuan kinerja netbook
dengan kemampuan grafis hingga 2 kali lipat lebih baik dari generasi prosesor Atom™
sebelumnya
Jakarta, 19 Januari 2012 – Acer kembali menjadi brand IT yang pertama kali menghadirkan
teknologi terkini; tidak saja di dunia, tetapi juga di Indonesia pada saat yang bersamaan. Kali ini
serial Acer netbook akan semakin lengkap dengan hadirnya Aspire One D270, netbook yang
dibenamkan prosesor terbaru dari Intel yaitu prosesor Intel® Atom™ generasi ke-tiga atau yang
sebelumnya dikenal dengan nama kode Cedar Trail. Terintegrasi dengan Intel Graphics Media
Accelator, ditambah dengan memory controller, dikatakan oleh Intel® akan memberikan kinerja
grafis dua kali lebih baik dari chip Atom™ generasi sebelumnya.
Netbook Acer Aspire One D270 dilengkapi slot HDMI® dengan HDCP, yang memungkinkan
konsumen menampilkan video HD ke layar 1080-piksel HD untuk membuat pemutaran video dan
net-surfing menjadi lebih nyaman. “Konsumen menginginkan kenyamanan ber-netsurfing, e-mail, chat
sekaligus play, secara bersamaan. Acer Aspire One D270 yang dilengkapi slot HDMI® dengan
HDCP cocok digunakan untuk bekerja, terkoneksi dengan Internet, sekaligus menikmati video
ataupun foto,” ujar Daniel Rustandi, Marketing Director, Acer Indonesia.
Selain menjanjikan meningkatnya kemampuan kinerja komputasi sebuah netbook, Acer Aspire One
D270 juga dilengkapi fitur Acer SignalUp™ dengan teknologi Nplify yang dapat mempercepat
koneksi nirkabel pada sebuah hotspot atau jaringan rumah. Fitur ini juga dapat meminimalisir dead
spots dan kemungkinan menurunnya koneksi Internet.
“Prosesor Intel® Atom™ generasi terbaru ini dirancang untuk pengalaman komputasi dengan
mobilitas tinggi, menawarkan waktu baterai yang lebih lama dengan harga terjangkau untuk
menjawab kebutuhan pelajar dan keluarga serta konsumen yang gemar menjelajah internet dan
menonton video,” ujar Brata Rafly, Sales Director, Intel Indonesia.
Acer Aspire One D270 dengan prosesor Intel® Atom™ terbaru akan tiba mulai akhir Januari 2012.
-selesaiTentang Acer
Setelah pendiriannya pada tahun 1976, Acer telah berhasil mendobrak batasan manusia dan teknologi. Acer
menempati posisi ke dua di dunia untuk jumlah total PC dan notebook. Model bisnis berbasis channel yang
menguntungkan dan berkesinambungan berperan penting dalam pertumbuhan perusahaan ini, sementara
pendekatan multi-brand secara efektif mengintegrasikan merk Acer, Gateway, Packard Bell dan eMachines
pada pasaran global. Acer terus berusaha untuk merancang produk-produk ramah lingkungan dan
menciptakan rantai pasokan ramah lingkungan dengan kerja sama para pemasok. Acer bangga menjadi
Worldwide Partner untuk Olympic Movement, termasuk Olimpiade Musim Dingin Vancouver 2010 dan
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Olimpiade London 2012. Acer Group mempekerjakan 8,000 pegawai di seluruh dunia. Pendapatan tahun
2010 mencapai US$19.9 milyar. Silahkan kunjungi www.acer-group.com untuk informasi lebih lanjut.

Tentang Acer Group Indonesia
Mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1998, Acer mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Acer menjadi
merek notebook No 1 di Indonesia sejak tahun 2005 dan menjadi merek PC No.1 sejak 2007 (IDC PC
Tracker & Gartner Inc).
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Intel (NASDAQ: INTC) adalah perusahaan inovasi komputasi terkemuka di dunia. Perusahaan ini
membangun dan mendesain teknologi utama yang berfungsi sebagai dasar perangkat komputasi dunia.
Informasi tambahan mengenai Intel dapat ditemukan di www.intel.com/pressroom, www.intel.com/id,
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twitter
@Intel_Indonesia
dan
Facebook
Intel
Indonesia
http://www.facebook.com/IntelIndonesia.

