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Acer Aspire S3, Ultrabook Pertama di Indonesia, Kini Hadir di Bandung
Perangkat dengan paduan fitur terbaik dari dua dunia: akses instan dari tablet PC
dan produktivitas dari notebook, yang akan mengubah pola penggunaan mobile computing
Bandung, 29 Maret 2012 – Acer Aspire S3, ultrabook pertama di Indonesia, kini hadir di Bandung.
Ultrabook yang sangat tipis dan ringan ini menyatukan atribut dari sebuah tablet PC namun tetap
memiliki produktivitas layaknya sebuah notebook, membuatnya menjadi perangkat powerful yang
akan mengubah masa depan mobile computing. Sebelum ini Acer Aspire S3 telah hadir di Jakarta,
Medan, Makassar dan Surabaya.
“Dengan perkembangan industri kreatif di Bandung yang semakin pesat; kami melihat adanya
demand dari konsumen Bandung akan perangkat yang ringan, mudah dibawa tetapi tetap memiliki
produktivitas layaknya sebuah notebook. Acer selalu berkomitmen untuk menyediakan perangkat
teknologi terkini dengan harga terjangkau untuk menjawab kebutuhan pasar. Oleh karena itu, kami
luncurkan Aspire S3, ultrabook pertama di Indonesia” ujar Helmy Anam, Head of Marketing
Communication, Acer Indonesia.
“Bandung adalah salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat IT literacy yang tinggi dan
masyarakat yang ingin selalu update dengan tren teknologi terbaru. Acer Aspire S3, sebagai
perangkat portable yang menggabungkan fitur-fitur penting dalam sebuah tablet PC dengan fiturfitur portable PC, akan menjadi tren teknologi terbaru yang menjawab kebutuhan masyarakat
Bandung,” tambah Helmy.
Hal senada juga diungkapkan oleh Brata Rafly, Sales Director, Intel Indonesia “Dengan
memahami bahwa pengguna menginginkan dan menuntut kemampuan lebih dari komputer mereka
– dalam hal menciptakan, mengkonsumsi dan berbagi – kami melihat ultrabook akan menjadi
sebuah tren teknologi yang merepresentasikan lompatan kemajuan di mobile computing dalam tiga
tahun ke depan.”
Acer Aspire S3 yang berukuran 13.3 inci ini memiliki fitur-fitur premium, seperti; Acer Green
Instant On untuk meningkatkan daya tahan baterai, dan Acer Instant Connect untuk akses
internet yang lebih cepat. Perangkat berperforma tinggi ini sudah dipasarkan di Bandung dengan
harga mulai dari Rp 7.399.000.
Acer Aspire S3 diperkuat pula dengan 2nd generation Intel® Core Processor untuk memberikan
pengalaman komputasi terbaik serta kreasi digital yang maksimum. Ultrabook ini juga dilengkapi
Dolby® Home Theater® v4 yang telah dikonfigurasi secara profesional agar dapat memberikan
performa audio yang lebih baik.
Konsumen di Bandung dan sekitarnya dapat mencoba sendiri fitur-fitur Aspire S3 di eksibisi yang
akan diadakan tanggal 30 Maret - 1 April 2012 di Paris Van Java Mall. Dengan harga cukup
terjangkau, Aspire S3 akan menjadi perangkat ideal bagi para pengguna dengan mobilitas tinggi
yang juga peduli akan style.

Acer juga mengembangkan jaringan layanan di seluruh Indonesia guna memberikan kualitas
pelayanan terbaik bagi konsumennya. Saat ini, Acer Customer Service Center berada di 25 lokasi
yang tersebar di 22 kota di Indonesia. Selain itu, konsumen pun kini dapat langsung menghubungi
Acer Customer Service Centre di nomor 500155 dengan tarif lokal. Acer Customer Service Center
di Bandung terletak di Jl. Gatot Subroto No.47.A.
-selesaiTentang Acer
Sejak didirikan tahun 1976, Acer telah berhasil mencapai tujuannya dalam menghilangkan batasan antara
manusia dan teknologi. Acer menempati peringkat nomor dua di dunia untuk notebook PC. Model bisnis
berbasis channel yang menguntungkan dan berkesinambungan berperan penting dalam pertumbuhan
perusahaan, sementara pendekatan multi-merek mengintegrasikan Acer, Gateway, Packard Bell, dan
eMachines di pasar global. Acer mendesain produk-produk ramah lingkungan dan menciptakan rantai
pasokan ramah lingkungan melalui kolaborasi dengan para pemasok. Acer bangga menjadi Worldwide
Partner dari Olimpiade, termasuk mendukung Olimpiade Musim Dingin Vancouver 2010 dan Olimpiade
London 2012. Grup Acer mempekerjakan 8.000 pegawai di seluruh dunia. Pendapatan tahun 2011 mencapai
US$ 15,7 miliar. Kunjungi www.acer-group.com untuk informasi lebih lanjut.
Tentang Acer 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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Tentang Intel
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,
blogs.intel.com,
twitter
@Intel_Indonesia
dan
Facebook
Intel
Indonesia
http://www.facebook.com/IntelIndonesia.

