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Corporate President and CEO Acer Inc. Jason Chen Meluncurkan
Smartphone Acer Terbaru
Terbaru di Indonesia
Liquid E3 dan Liquid Z4 menawarkan fitur kamera dan performa terbaik di kelasnya

Jakarta, 16 April 2014 – Acer Indonesia hari ini meluncurkan generasi terbaru seri smartphone Acer yang
populer di pasaran, Liquid E3 dan Liquid Z4. Liquid E3 merupakan smartphone 4.7-Inci dengan layar HD
IPS dengan kamera 13 megapixel dan 2GB RAM yang didesain untuk mengambil gambar berkualitas dan
berbagi dengan teman atau saudara melalui media sosial. Melanjutkan dari seri Z pendahulunya yang
telah memenangkan berbagai penghargaan, Liquid Z4, smartphone 4-Inci yang didesain untuk pengguna
Android pemula yang suka mengambil foto, berselancar internet dan selalu terhubung dengan media
sosial. Kedua seri tersebut telah dilengkapi dengan Liquid UI dan fitur premium yang memberikan
tampilan antar muka yang mudah digunakan. Corporate President & CEO Acer Inc, Jason Chen,
memperkenalkan Liquid E3 dan Liquid Z4 pada kunjungannya ke Jakarta. Ini menunjukkan komitmen
Acer sebagai perusahaan terdepan di bidang PC dalam mengembangkan segmen smartphone-nya.
Jason Chen, Corporate President & CEO, Acer Inc. menyatakan, “Acer cepat beradaptasi pada industri ICT
(Information & Communication Technology) dengan menjadi perusahaan hardware + software + jasa. Kami
terus meningkatkan investasi pada bidang riset dan pengembangan untuk mendesain produk inovatif
yang memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna dan diferensiasi pada setiap segmen produk,
termasuk smartphone. Seiring dengan hadirnya Build Your Own Cloud (BYOC™), kami akan
mengintegrasikan perangkat Acer sehingga pengguna produk Acer dapat mengakses data mereka
dimanapun, kapanpun untuk meningkatkan produktivitas dan juga hiburan.”
Jason Lim, President Director, Acer Indonesia menjelaskan lebih lanjut, “Konsumen semakin canggih dan
mereka menginginkan pengalaman yang terintegrasi saat menggunakan komputer dan gadget-nya.
Dengan peluncuran jajaran smartphone terbaru, Acer memposisikan untuk menjadi yang terdepan dalam
memberikan pengalaman yang terintegrasi antara komputer dan gadget dengan ukuran layar 3-Inci
hingga 30-Inci
Liquid E3
Kamera tercanggih di kelasnya dan performa yang lebih baik
Liquid E3 dilengkapi dengan layar 4.7 Inci HD menggunakan teknologi IPS yang membuat kualitas
gambar dapat dinikmati dari sudut yang lebih luas. Dengan berat hanya 135 gram, berbalut dalam desain
unibody dilengkapi dengan lekukan ergonomis sehingga membuatnya nyaman dalam gangguan. Speaker
pada bagian depan yang dilengkapi dengan teknologi DTS Studio Sound™ menghasilkan suara yang
jernih.

Gambar yang menakjubkan. Take a photo like a pro.
Liquid E3 dilengkapi dengan 13MP Auto Focus f/1.8 dengan LED flash light pada kamera belakang dan
kamera depan 2MP dengan LED flash light. Ultra-fast focus pada kamera belakang membuat pengguna
tidak akan melewatkan momen-momen terbaiknya. Pengguna juga tidak lagi dibatasi dengan kurangnya
cahaya untuk mengambil gambar terbaik, dengan high-speed image processing, pengguna tetap dapat
mengambil gambar terbaik walaupun dalam keadaan cahaya rendah sehingga dapat mengambil gambar
dimanapun, kapanpun mereka inginkan. ‘Selfie’ menjadi semakin baik dengan adanya fitur flash pada
bagian depan kamera yang akan mengoptimalkan kualitas gambar pada jarak dekat. Kualitas video juga
semakin baik dengan suara yang jernih dengan hadirnya speaker pada bagian depan yang memberikan
kualitas suara terbaik tanpa adanya gangguan.
Performa yang canggih
Selain tampil menawan, Liquid E3 juga powerful. Dilengkapi dengan sistem operasi Android 4.2.2 (dapat di
upgrade ke Android 4.4) dan juga prosesor Quad Core 1.2 GHz, 16 GB penyimpanan internal, 2 GB
memori, Wi-Fi, GPS yang telah terintegarasi dan dual micro SIM. 2GB RAM pada Liquid E3 akan
meningkatkan kecepatan dalam pemrosesan data. Sementara memori 16GB akan memberikan
keleluasaan bagi penggunanya untuk menyimpan lebih banyak foto, games, musik, video, aplikasi, data,
dan lain-lain.
Liquid Z4
Smartphone 44-Inci
Inci dengan kamera yang lebih baik dengan tombol AcerRapid™
Melanjutkan kesuksesan seri Z yang memenangkan berbagai penghargaan, Acer Indonesia hari ini juga
meluncurkan Liquid Z4, didesain untuk pengguna Android awal dengan fitur premium yang memberikan
pengalaman terbaik bagi penggunanya untuk mengambil foto dan berbagi di media sosial.
Liquid Z4 hadir dengan desain yang ergonomis yang membuatnya nyaman untuk digenggam. Dengan
berat hanya 130 gram, Liquid Z4 mempunyai ketebalan hanya 9.7mm.
Liquid Z4 menawarkan kamera yang terbaik di kelasnya. Kamera 5MP dengan Auto Focus dan LED Flash
akan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna yang ingin menangkap momen-momen penting.
Dengan lensa 5 elemen f2.4, dan auto focus, gambar yang dihasilkan menjadi 25% lebih tajam dan lebih
jernih. Fokus pada kamera Liquid Z4 dapat disesuaikan untuk mendapatkan gambar yang lebih jernih dan
terang.
Liquid Z4 hadir dengan speaker pada bagian depan dengan teknologi DTS Sound™. Dilengkapi dengan
sistem operasi Android 4.2.2, Liquid Z4 juga dilengkapi dengan prosesor dual-core 1.3 GHz, penyimpanan
internal 4GB, Wi-Fi, GPS yang terintegrasi, dan dual micro SIM.
Kemampuan Multitasking
Jajaran smartphone Acer terbaru telah melalui peningkatan yang signifikan, baik di hardware dan software:
•
•

Tombol AcerRAPID™ yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mematikan / menyalakan layar,
mengakses kamera, mengambil foto, membuka aplikasi dari layar utama, dan juga menjawab
panggilan telepon.
LiveScreen™ 2 yang hadir di Liquid E3, adalah penyempurnaan dari model sebelumnya yang kini
dapat berbagi catatan, gambar, foto, dan lokasi dengan Google Map secara langsung melalui data 3G
dengan melakukan panggilan telepon terlebih dahulu.

•
•
•

Acer SnapNote membuat pengguna dapat mengambil foto presentasi dengan penyesuaian sudut
pandang secara otomatis dan mengubah ke format PDF/PPT yang membuat pegguna lebih mudah
untuk menulis catatan pada saat meeting.
AcerFloat™ User Interface, fitur yang membuat pengguna dapat membuka sampai dengan sembilan
aplikasi, sehingga pengguna dapat melakukan multitasking tanpa harus berpindah dari satu aplikasi ke
aplikasi lainnya.
Sementara itu, Acer Liquid E3 dan Liquid Z4 telah dilengkapi dengan Liquid UI terbaru. Desain ikon
baru dan visual memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengguna dapat dengan mudah
mengganti tampilan layar sesuai dengan kebutuhannya.

Harga dan ketersediaan
Smartphone Liquid E3 dan Z4 akan hadir di seluruh Erafone store mulai bulan April 2014.
• Liquid E3 tersedia dalam dua pilihan warna: hitam dan titanium dengan harga Rp.3.899.000,-. Untuk
pembelian pada 26 April-4 Mei 2014, dapatkan cashback sebesar Rp.1.000.000,- dan SD Card 32GB
hanya berlaku di www.bhinneka.com, www.lazada.co.id, www.blibli.com, dan www.erafone.com dan
juga Erafone Megastore Mall Taman Anggrek, Mall of Indonesia, dan Supermall Karawaci.
• Liquid Z4 akan tersedia di akhir bulan April dalam dua pilihan warna: hitam dan putih dengan harga
Rp.999.000,-.
Semua produk Acer dilengkapi dengan tiga tahun garansi dan didukung dengan kehadiran Acer
Customer Service Center yang tersebar di 69 lokasi di 58 kota di 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).
-SelesaiSelesaiTentang 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 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 69 lokasi di 58 kota
di Indonesia, contact center dengan tarif lokal 500155, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap harinya.
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