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Berita Pers

Acer Liquid Z5: Smartphone 5 Inci untuk para
selfie lovers
Kekuatan dalam desain yang tipis. Layar 5-Inci, active flip case dan tombol AcerRAPID™. Teman
setia bagi pecinta selfie
•
•
•
•
•

Layar 5-Inci yang ideal untuk browsing internet, social media, dan foto
Desain premium dan perpaduan warna yang menarik antara Essential White dan Gentle
Grey. Ketebalan hanya 8.8mm dengan lekuk yang menarik dan desain yang ramping
Fitur premium dengan hadirnya tombol AcerRapid™, memberikan akses yang mudah untuk
mengaktifkan / menonaktifkan layar, mengambil foto, akses ke aplikasi dan juga
menjawab panggilan dengan mengambil foto dan video.
Kamera terbaik di kelasnya
Build Your Own Cloud (BYOC™) untuk sistem penyimpanan cloud yang terpercaya, aman,
dan mudah digunakan

Jakarta, 19 Februari 2014, Acer Indonesia hari ini memperkenalkan Acer Liquid Z5,
smartphone 5-Inci pemenang iF Design Award dengan desain ergonomis dan fitur premium
sehingga akan memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk berselancar internet,
mengambil foto dan video, juga hiburan bagi para penggunanya. Liquid Z5 juga dilengkapi
dengan tombol AcerRAPID™ yang memudahkan penggunaan dengan satu tangan untuk
mengaktifkan dan / atau menonaktifkan layar, mengambil foto, mengakses aplikasi dan
menjawab panggilan dengan mudah. Kombinasi layar besar 5-Inci dan tombol AcerRAPID™
membuat Liquid Z5 menjadi teman setia bagi pengguna pecinta selfie ataupun berbagi foto di
media sosial.
Acer Liquid Z5 mempunyai layar 5-Inci dengan aspek rasio 16:9 untuk meningkatkan kualitas
tayangan video. Mempunyai ketebalan hanya 8.8mm dengan desain tipis dan lekuk yang
menarik, Acer Liquid Z5 dengan warna Essential White atau Gentle Grey. Dengan active flip
case – pertama di kelasnya, pengguna dapat melihat panggilan masuk melalui peep window dan
menjawab panggilan semudah membuka penutup case.
Diperkuat dengan sistem operasi Android 4.2.2 Jelly Bean, Acer Liquid Z5 memberikan berbagai
fitur dalam ukuran 145.5 x 73.5 x 8.8 mm dengan berat hanya 147 gram. Acer Liquid Z5 juga
dilengkapi dengan prosesor dual-core 1.3 GHz, 4 GB memori internal, Wi-Fi, GPS yang
terintegrasi, kamera 5-megapixel, dan speaker DTS untuk kualitas suara yang terbaik
Kamera terbaik di kelasnya
Kamera 5 megapixel pada Acer Liquid Z5 hadir dengan berbagai inovasi: mendukung teknologi
BSI yang memberikan cahaya lebih banyak dibandingkan FSI, sehingga memberikan kualitas
foto yang lebih baik pada situasi dengan cahaya minim. Mempunyai 5 lensa untuk membuat
foto semakin tajam; apertur f2.4 memberikan cahaya 25% lebih banyak pada sensor dan ukuran

pixel 1.4umx1.4um memberikan kualitas foto yang lebih baik pada situasi dengan cahaya minim.
Kamera pada Acer Liquid Z5 juga dilengkapi dengan filter IR yang merefleksikan cahaya
inframerah, memberikan foto yang lebih realistis, dan fitur HDR yang memberikan gambar yang
lebih dinamis dengan mengkombinasikan kontras dan detail yang lebih tinggi.
Profil yang dapat dikostumisasi
Acer Liquid Z5 menyediakan empat profil Quick Mode untuk pengguna yang berbeda.
 Basic Mode: untuk pengguna muda yang menggunakan fitur pesan dan panggilan telepon
 Classic Mode: Semua fungsi utama dengan tampilan yang simpel untuk pengguna awal
 Keypad Mode: Ditujukan untuk pengguna yang lebih mengutamakan panggilan telepon
dengan akses keypad
 Easy Senior Mode: Fitur yang mudah digunakan bagi pengguna lanjut usia dengan akses
ke pesan teks, radio, cuaca, kaca pembesar, jam, dan juga buku telepon.
Penggunaan fitur Float yang mudah
Fitur AcerFLOAT™ akan memberikan jendela aplikasi yang akan tetap terbuka sehingga
pengguna dapat melakukan multitasking tanpa harus berpindah antara satu aplikasi dengan
yang lainnya. AcerFLOAT™ akan menampilkan fitur kamera, map, kalkulator, dan notes di layar
pada aplikasi yang sedang digunakan.
Dengan adanya Float shortcut, pengguna dapat melakukan akses cepat ke 8 aplikasi favorit.
Notifikasi Float Caller akan membuat pengguna tidak terganggu dengan notifikasi panggilan
yang memenuhi layar ketika ada panggilan atau pesan yang masuk. Notifikasi Float Caller ini
akan memberikan pilihan kepada pengguna untuk menjawab telepon atau mengirimkan pesan
singkat.
Build Your Own Cloud
PC Acer dapat dintegrasikan untuk mengakses data kapanpun, dimanapun melalui Build Your
Own Cloud (BYOC™) (1). Yang memungkinkan pengguna untuk membuat fitur cloud pada
perangkat mereka, seperti musik, foto, dan yang lainnya. Cloud yang dapat dibuat sendiri
dengan berbasis Acer Open Platform mempunyai keamanan yang tinggi, mudah digunakan dan
memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses informasi dan konten mereka
kapanpun, dimanapun.
Ketersediaan
Acer Liquid Z5 tersedia di Indonesia mulai bulan Februari 2014 dengan harga Rp.2,299,000
termasuk active flip case dan tiga tahun garansi servis. Untuk pembelian pada periode 28
Februari – 9 Maret 2014 di Erafone Jabodetabek, Medan, Bandung, Yogya, Semarang, Surabaya,
Bali, Palembang, dan Makassar, dapatkan promo cashback Rp.200,000 dan juga voucher
Rp.200,000 dari Scoop e-reader. Dapatkan juga tambahan cashback Rp.100,000 dari Bank
Mega. Untuk para fans Acer (SpAcer) yang sudah terdaftar di www.iamspacer.com juga
berkesempatan untuk mendapat tambahan cashback sebesar Rp.100,000 untuk pembelian
dalam periode 7-30 Maret 2014
Semua produk Acer didukung dengan kehadiran Acer Customer Service Center yang tersebar di
69 lokasi seluruh Indonesia. Acer juga telah memiliki sepuluh kantor cabang di wilayah Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Indonesia Timur. Selain itu, para pengguna juga
dapat menghubungi layanan purna jual Acer melalui social media, blog, Twitter, Facebook
selama 24 jam sehari; dan Acer Contact Center (500-155).
** Selesai **

Tentang Acer Inc.
Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan teknologi informasi komunikasi yang didedikasikan pada riset,
desain, penjualan dan dukungan terhadap produk-produk inovatif yang 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. 3 dunia untuk kategori notebook (IDC 2011), Acer memperkerjakan 8,000 orang dengan
pendapatan mencapai US$ 14,7 miliar di tahun 2012. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.acer.com.

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 6 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 in Electronic Category 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 42 lokasi di Indonesia, call
center dengan tarif lokal 500155, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap harinya.
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(1) Acer BYOC tersedia di PC Acer dengan Windows dan Android

