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Acer Luncurkan Iconia Tab 7 yang Mengkombinasikan Fungsi
Tablet dan Telepon
Ringkasan Editor


Fungsi telepon dan konektivitas 3G untuk tetap tersambung dimanapun, kapanpun



Desain tipis dan penampilan premium dengan polesan metalik



Performa memukau dengan kekuatan prosesor quad-core 1,3GHz

Jakarta, 23 Mei 2014 – Acer memperkenalkan Acer Iconia Tab 7 yang dilengkapi fungsi telepon
dan konektivitas 3G. Iconia Tab 7 adalah perpaduan tablet 7 inci dan telepon dalam desain
tipis dan tampilan premium dengan polesan metalik. Pengguna dapat menggunakan
konektivitas 3G untuk menjelajah internet, terhubung dengan berita, acara dan media sosial
terkini, juga untuk panggilan telepon.
Desain tipis dan penampilan premium dengan polesan metallik
Acer Iconia Tab 7 yang tipis mempunyai tampilan dan sentuhan premium dengan material
anodized silver pada bagian belakangnya. Dengan dimensi 193 x 116 x 8.95 mm dan berat
hanya 305 gram membuat Iconia Tab 7 nyaman digenggam dan digunakan dengan satu tangan
untuk menjelajah internet dan melakukan panggilan telepon serta nyaman untuk bermain
games dan menonton video.
Performa memukau dengan kekuatan prosesor quad-core 1,3GHz
Iconia Tab 7 mempunyai layar 7-Inci dengan resolusi 1024x600 dan didukung oleh quad-core
processor 1.3GHz untuk kecepatan pemrosesan data sehingga pengguna dapat mengeskplorasi
tanpa batas. Hadir dengan dual camera untuk mengabadikan saat-saat terbaik, sistem operasi
Android 4.2.2 Jelly Bean (dapat dimuktahirkan ke Android 4.4 (KitKat)) dan daya tahan baterai
sampai dengan 7 jam untuk menemani aktivitas seharian penuh.

Iconia Tab 7 dilengkapi dengan slot MicroSD™ card untuk kapasitas penyimpanan data yang
lebih leluasa hingga 32GB. Untuk kapasitas penyimpanan data yang lebih luas lagi, pengguna
dapat menggunakan AcerCloud™ dan menikmati kemudahan berbagi video, foto, musik dan
dokumen di berbagai perangkat.
Harga dan Ketersediaan
Acer Iconia Tab 7 tersedia di jaringan ritel komputer dan gadget terkemuka di Indonesia mulai
bulan Juni 2014. Bertepatan dengan Indonesia Gadget Show di Jakarta, 4-8 Juni 2014, Acer
Iconia Tab 7 diluncurkan dengan harga Rp. 2.099.000 dengan promo gratis sleeve case, screen
protector dan paket data Internet dari Indosat (5GB untuk 3 bulan, gratis WhatsApp, Unlimited
Super Wifi dari Indosat).
-SELESAITentang Acer
Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa 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.4 dunia untuk kategori total PC (IDC
2013), Acer memperkerjakan 7.400 orang dengan pendapatan mencapai US$ 12,02 miliar di tahun 2013.
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, call center dengan tarif lokal 500155, serta layanan melalui social media selama
24 jam setiap harinya.
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