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SIARAN BERITA
Acer Luncurkan Notebook dengan AMD Elite APU A10
Pertama untuk Mainstream Gaming
Aspire V5-552G: Layar lebih besar, dengan dukungan AMD Radeon™ HD 8750M, 2GB VRAM
untuk performa gaming yang lebih tangguh di kelasnya

Jakarta, 25 April 2014 – Acer bersama dengan Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
meluncurkan notebook pertama dengan AMD Elite APU A10 untuk pasar Indonesia, Aspire
V5-552G, dengan dukungan AMD Elite Quad-Core A10-5757M dan AMD Radeon™ HD
8750M dengan 2GB VRAM akan memberikan pengalaman multimedia dan mainstream
gaming yang lebih istimewa terutama dalam menjalankan aplikasi 3D dan aplikasi lainnya
pada layar besar 15.6" HD 1366 x 768px.
AMD Radeon™ HD 8750M dibangun dengan arsitektur GCN (Graphics Core Next) serta
mendukung DirectX 11.1. dengan 2GB DDR3 VRAM (1 GHz, 2.0 Gbps), 128-bit memory
bandwidth, 384 Stream Core, serta dilengkapi dengan teknologi:
•

AMD Enduro™ technology yang berfungsi sebagai pengatur on dan off GPU secara
otomatis sesuai penggunaan notebook menjadikan penggunaan baterei yang lebih
lama.

•

AMD Elite Experiences Software - Memanfaatkan kekuatan AMD Elite APU Platform
untuk mempercepat pengalaman menggunakan piranti lunak yang tersedia dan
meningkatkan pengalaman pengguna secara dramatis:
o AMD Gesture Controli – Teknologi yang mengontrol fungsi dasar
menggunakan gerakan tangan melalui webcam.
o AMD Face Loginii – Teknologi yang dapat mengenali wajah melalui webcam
untuk login ke Windows atau website dengan cepat.
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o AMD Screen Mirroriii – Teknologi yang memungkinkan berbagi konten melalui
sinyal nirkabel dengan dukungan TV atau layar ke hampir semua perangkat di
rumah (YV, PC, Xbox, AV Receiver, dll)
AMD Elite Quad-Core A10-5757M APU memiliki spesifikasi 4MB L2 cache, 2.50 GHz dan
dapat mengoptimalkan performa hingga 3.50 GHz dengan teknologi AMD Turbo CORE
technology serta didukung AMD Radeon™ HD 8750M, mampu menyajikan kekuatan
komputasi grafis yang dibutuhkan untuk pengalaman multimedia dan mainstream gaming
pada Acer Aspire V5-552G.
“AMD sangat bangga berkolaborasi dengan Acer dalam menghadirkan Acer Aspire V5-552G
untuk pasar Indonesia. AMD Elite APU A10 dapat mendukung pengalaman komputasi dan
hiburan yang luar biasa bagi pengguna di Indonesia, terutama melalui keseimbangan sinergi
arsitektur CPU dan GPU yang bekerja dalam satu chip. Berkat teknologi unik pada APU,
konsumen akan mendapatkan pengalaman multimedia yang luar biasa” kata General
Manager AMD untuk kawasan ASEAN, Ryan Sim.
"Kami melihat pasar gaming di Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan. Untuk itu, Acer
mempersembahkan Aspire V5-552G menggunakan inovasi teknologi AMD Elite Quad-Core
A10-5757M APU dan dukungan AMD Radeon™ HD 8750M akan memberikan pengguna
pengalaman visual untuk gaming yang optimal melalui layar besar 15.6" HD 1366 x 768px."
papar Herbet Ang, Deputy President Director, Acer Indonesia.
Herbet menambahkan “Notebook Aspire V5-552G dilengkapi empat buah built-in stereo
speaker dengan teknologi Dolby® Digital Home Theatre® untuk pengalaman gaming dengan
kualitas audio yang sempurna. Tak seperti notebook gaming pada umumnya, Aspire V5552G memiliki desain yang elegan dalam balutan casing alumunium, tipis hanya 20mm dan
bobot hanya 2.08kg sehingga nyaman untuk dibawa bepergian. Notebook Aspire V5-55G
tersedia dalam dua pilihan warna: Polar Black dan Cool Steel untuk efek yang kokoh.”
AMD memberikan 2 jenis penawaran untuk pembelian seluruh notebook yang
menggunakan AMD Elite APU A10 melalui promosi redeem dengan menggunakan Serial
Number yang terdapat pada notebook. AMD memberikan penawaran khusus untuk setiap
pembelian notebook yang menggunakan AMD Elite APU 10, dapatkan 1 dari 2 pilihan promo
dengan menggunakan serial number yang terdapat pada setiap notebook:
Gratis games Battlefield 4, informasi promo dan redeem dapat diakses
melalui www.amd.com/getbattlefield4
Gratis games Devil May Cry atau Sonic : All Stars Racing Transformed, informasi promo
dan redeem dapat diakses melalui www.amd.com/gamepromo
Catatan : satu serial number hanya berlaku untuk satu games

Game Battlefield 4 telah mengadopsi Mantle technologyiv, teknologi Mantle, sebuah
teknologi yang dikembangkan oleh AMD dimana pengembang game dapat memanfaatkan
arsitektur GCN pada kartu grafis AMD untuk berkomunikasi dengan bahasa pada AMD GPU
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untuk mengoptimalkan perangkat keras dalam menghadirkan optimalisasi performa dan
kualitas gambar secara revolusioner.
Notebook Acer Aspire V5-552G ditawarkan dengan harga Rp. 7.599.000, dan telah tersedia
di toko-toko retail terkemuka di Indonesia.
Spesifikasi Acer Aspire V5-552G :
Layar

15.6 “ HD 1366 x768 resolution

CPU & Chipset

AMD Elite Quad-Core A10-5757M APU

GPU

AMD Radeon™ HD 8750M with 2GB VRAM

Memory
HDD

4 GB DDR3, Upgradable to 12 GB
1 TB 2.5 Inch
1. Dolby® Digital Home Theatre® V4
2. Four built-in speakers
Acer Crystal Eye HD webcam
1. 802.11 a/b/g/n
2. Bluetooth 4.0
SD™ Card reader
• Headphone/speaker jack
• 1 x USB 3.0 port
• 2 x USB 2.0 ports
• HDMI® port with HDCP support
• Ethernet (RJ-45) port
• DC-in jack for AC adapter
• Acer Converter Port
• AC adapter: 3-pin 65W/90 W AC adapter
• Battery capacity: 53 Wh 3560 mAh 15 V 4-cell Liion
• Battery life: Up to 4.5 hours
Dimensions :
381.6x255.95x20.75 mm
Weight :
2.0 Kg
Acer Converter Cable

Audio
Camera
Wireless & Networking

Input & Output

Power & Battery

Dimensions & Weight
Options and Accessories

-SELESAI Tentang AMD
AMD (NYSE: AMD) mendesain dan mengintegrasikan teknologi yangmenjadi kekuatan dari jutaan perangkat cerdas,
termasuk komputer pribadi, tablet,konsol game dan server cloud yang mendefinisikan era baru lingkungan komputasi.
Solusi AMD memungkinkan siapapun dimanapun untuk memanfaatkan secara total potensi perangkat dan aplikasi favorit
mereka untuk sehingga membuka kemungkinan melampaui batasan-batasan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
www.amd.com.
-SELESAI AMD, logo panah AMD, Radeon dan kombinasi-kombinasinya adalah merk resmi milik Advanced Micro Devices, Inc.
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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 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.
Blog : www.acerID.com
Facebook : www.facebook.com/acerindonesia
Twitter : @acerID
YouTube : www.youtube.com/acerindonesia
Komunitas : www.iamspacer.com
Contact Center : 500155
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AMD Gesture Control dirancang untuk mengendalikan aplikasi tertentu pada PC dengan menggunakan gerakan tubuh. Hanya tersedia
pada platform AMD APU A10 dan A8 mendatang dengan codename "Richland" dan AMD APU A6 dan A4 mendatang dengan codename
"Temash." Membutuhkan kamera web, dan hanya akan beroperasi pada PC yang menjalankan Windows 7 atau sistem operasi Windows 8.
Aplikasi Windows yang mendukung antara lain: Windows Media Player, Windows Photo Viewer, Microsoft PowerPoint dan Adobe Acrobat
Reader. Aplikasi dari Windows Store yang mendukung meliputi: Microsoft Photos, Microsoft Music, Microsoft Reader and Kindle. Kinerja
mungkin tidak optimal dalam lingkungan dengan pencahayaan rendah.
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AMD Face Login didesain sebagai alat untuk membantu Anda ketika masuk (log in) ke dalam OS Windows dan banyak website ternama
dengan cepat. Fitur ini tidak untuk melindungi komputer dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya tersedia untuk platform AMD APU A10
dan A8 mendatang dengan codenam “Richland” dan AMD APU A6 dan A4 mendatang dengan codename "Temash." Membutuhkan
kamera web, dan hanya akan beroperasi pada PC yang menjalankan Windows 7 atau sistem operasi Windows 8 dan Internet Explorer versi
9 atau 10. Koneksi Internet dibutuhkan untuk masuk ke dalam website dan fitur online lainnya

iii

AMD Screen Mirror dirancang untuk menampilkan tampilan layar PC Anda pada perangkat lain. Hanya tersedia untuk platform AMD
APU A10 dan A8 mendatang dengan codenam “Richland” dan AMD APU A6 dan A4 mendatang dengan codename "Temash." Perangkat
Digital Media Renderer (DMR) yang kompatibel terdaftar pada situs Digital Living Network Alliance (DLNA)
(http://www.dlna.org/consumer-home/look-for-dlna/product-search) dengan fitur “Play To’ Receiver” dan juga harus mendukung H.264
dan AAC. Baik PC dan perangkat DMR harus terhubung ke jaringan yang akan memungkinkan akses streaming konten. AMD Screen Mirror
mendukung hampir semua format file gambar, audio, dan video sebaik yang ditampilkan pada layar PC Anda, tetapi tidak akan
menampilkan konten yang dilindungi. Membutuhkan resolusi layar minimal 800x600. Kinerja mungkin menurun pada jaringan dengan
bandwidth terbatas, terutama untuk konten definisi tinggi.

iv

Aplikasi yang mendukung Mantle dibutuhkan.
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