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Acer Luncurkan 2-in-1 Notebook dan Jajaran Smartphone Terbaru
Hadirkan warna-warni Liquid Z200 untuk yang berjiwa muda,
dan Aspire Switch 10 serta Liquid E700 untuk business professional

RINGKASAN EDITORIAL
•
Menjawab kebutuhan gaya hidup pengguna di era PC+, Acer memperkenalkan notebook 2-in-1 terbaru Aspire Switch
10 dan dua smartphone terbaru Liquid E700 and Liquid Z200
•
Aspire Switch 10, notebook 2-in-1 yang mengkombinasikan fitur terbaik dari notebook dan tablet ke dalam satu
perangkat yang fleksibel. Pengguna dapat dengan mudah berpindah antara empat moda: notebook, tablet, display dan
tent untuk pengalaman bekerja dan bermain yang lebih maksimal, berkat inovasi Snap Hinge™.
•
Acer Liquid E700 totalitas kemudahan bagi pebisnis professional untuk terus terhubung sehari penuh dimanapun dan
kapanpun, berkat dukungan tiga slot SIM Card, quad band dan kapasitas baterai 3500 mAh. Dibalut dalam desain yang
tipis dan ringan hanya 155 gram, Liquid E700 memiliki layar IPS 5 inci dengan teknologi Zero Air Gap technology.
•
Acer Liquid Z200, smartphone 4 Inci, yang hadir dengan lima pilihan warna untuk pengguna Android awal yang
menginginkan smartphone stylish dan menikmati hiburan. Didukung kualitas audio yang jernih berteknologi DTS
Sound™, dan RapidButton™ untuk kemudahan control untuk gaya hidup masa kini.

Jakarta, 14 Juli 2014 - Menjawab kebutuhan pengguna yang kian canggih di era PC+ saat ini, Acer
Indonesia hari ini memperkenalkan notebook 2-in-1, Aspire Switch 10 dan jajaran smartphone
terbarunya, Liquid E700 dan Liquid Z200.
Aspire Switch 10 merupakan notebook 2-in-1 yang mengkombinasikan fungsi notebook dan tablet ke
dalam satu perangkat mobile, dilengkapi dengan Acer Snap Hinge™ yang memungkinkan perubahan
bentuk menjadi 4 moda sesuai dengan kebutuhan penggunanya; touch, typing, viewing, dan sharing
untuk kenyamanan fleksibilitas saat bermain dan bekerja. Liquid E700 adalah smartphone yang tepat
untuk menemani aktivitas kaum pebisnis professional yang mencari kenyamanan untuk terkoneksi
melalui tiga slot SIM card dalam satu perangkat, dengan kapasitas baterai 3500 mAH yang
memungkinkan daya tahan hingga 24 jam waktu bicara dan 60 jam waktu siaga untuk tetap terhubung
dan menikmati hiburan di tengah mobilitas tinggi. Dibalut dalam desain yang elegan dan ringan hanya
155 gram, Liquid E700 memiliki ukuran layar 5 inci IPS dengan Zero Gap technology dengan efek
pantulan cahaya yang rendah sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih kontras, cerah, dan
tetap terbaca meski di bawah sinar matahari langsung. Sementara itu, Liquid Z200, smartphone 4-Inchi
yang tepat untuk pengguna awal Android. Menawarkan lima warna pilihan yang ceria sesuai kepribadian
pengguna, smartphone ini didukung teknologi DTS Sound™ untuk kualitas audio yang jernih serta Rapid
Button™ untuk kemudahan pengontrolan.
Hadirnya notebook 2-in-1 dan dua smartphone terbaru Acer hari ini menunjukkan keseriusan dan
komitmen Acer dalam hal R&D, yang memadukan masukan dari pengguna ke dalam desain produk yang
progresif serta menjawab kebutuhan pengguna di era PC+.
Herbet Ang, Deputy President Director, Acer Indonesia, menjelaskan, "Aspire Switch 10, Liquid E700 dan
Liquid Z200 hadir sebagai jawaban atas perubahan industry ICT di era PC+ dan kebutuhan pengguna
yang kian canggih. Ketiga produk terbaru dari Acer merupakan perpaduan terbaik dari inovasi terkini,

performa dan beragam fitur pendukung yang dibenamkan ke dalam setiap lini produk, yang akan
menjadikannya sebagai alat yang pintar yang membantu pengguna dalam mengeksplorasi minatnya.”
Aspire Switch 10
Kemudahan penggantian keempat m oda penggunaan:touch, typing, viewing, and
sharing
Acer Aspire Switch 10 sesuai untuk pebisnis professional yang menginginkan perangkat multifungsi
untuk bekerja dan tetap terhubung secara sosial di mana saja. Acer Aspire Switch 10 dapat digunakan
dengan empat moda penggunaan yakni sebagai notebook, tablet, display, dan tent.
Moda Notebook - sebagai notebook yang berfungsi penuh, Aspire Switch 10 dilengkapi dengan
keyboard yang nyaman untuk mengetik dan bekerja produktif, di mana docking-nya juga memiliki
storage sebesar 500 GB, sangat nyaman untuk menyimpan dokumen penting, foto, video bahkan game
favoritAnda.
Moda Tablet - sebagai tablet yang dapat digunakan untuk kenyamanan saat berselancar internet,
menonton film, dan mengakses media sosial.
Moda Display - Anda dapat mengubah moda layar untuk menampilkan konten yang ingin ditunjukkan
ke grup rapat kecil atau mitra kerja, seperti data presentasi atau foto-foto.
Moda Tent – dengan moda tent, Anda dapat menikmati kenyamanan dalam menonton film dengan
nyaman dan bebas selama dalam perjalanan.
Desain Acer Snap Hinge™ yang Kokoh
Acer Snap Hinge memudahkan pengguna beralih dari satu mode ke mode lainnya melalui desain
magnetik untuk melepas dan memasang dock dengan mudah. Desain ini memiliki dua kaitan untuk
menghubungkan tablet dengan keyboard, ditambah konektor 2 arah yang dapat menahan tablet agar
nyaman untuk digunakan dalam berbagai moda.
Desain portabel yang elegan untuk produktivitas maksimum
Cover pada bagian belakang Aspire Switch 10 menggunakan pola arsitektonis cross-brush yang dicetak
melalui teknologi nano imprint lithography (NIL) sehingga memberikan sentuhan yang elegan. Berukuran
kurang dari 8,9 mm (0,35 inci) dalam moda tablet dan 20,2 mm (0,44 inci) dengankeyboard dock, Aspire
Switch 10 sangat ideal untuk pebisnis professional dengan mobilitas tinggi.
Layar 10,1 inci-nya dilengkapi dengan teknologi IPS yang memberikan sudut pandang lebar hingga 178
derajat, dan lebih kaya warna. Teknologi Zero Air Gap memumgkinkan gambar tetap terlihat jelas
meskipun di bawah sorotan sinar matahari. Acer Aspire Switch 10 dilengkapi ruang penyimpanan hingga
32GB di tablet dan 500GB di docking,didukung oleh prosesor Intel® Atom™ (Bay Trail T) prosesor quadcore untuk mendukung kinerja yang cepat dan multitasking dalam semua mode. Aspire Switch 10 SW5011 dilengkapi pre-installed Sistem Operasi Microsoft Windows 8.1 dan Microsoft Office Home & Student
2013 dengan Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote yang berfungsi penuh.
Liquid E700
Dirancang untuk pebisnis professional
Liquid E700 telah dilengkapi dengan tiga slot SIM card, baterai 3500 mAh yang mampu menyediakan
konektivitas dan fungsi hiburan tanpa henti hingga 24 jam waktu bicara dan 60 jam waktu siaga.
Didukung Android KitKat dan konektivitas quad-band sehingga memudahkan pebisnis professional
tanpa memerlukan banyak gadget.
Dilengkapi dengan prosesor quad-core dan penyimpanan internal 16 GB dan 2 GB RAM. Hal ini akan
meningkatkan performa di setiap jenis aplikasi, termasuk kemampuan multitasking berkat AcerFloat™

yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beberapa aplikasi pada layar yang sama. Dukungan
layar IPS memberikan ketajaman dan kejernihan gambar pada saat menonton video, bermain game, dan
berselancar di internet.
Liquid E700 tampil kokoh,dan stylish dengan desain tipis 9,9 mm dan bobot hanya 155g.
Liquid Z200
Liquid Z200, smartphone 4 Inci didesain untuk pengguna awal Android. Didukung dengan sistem operasi
Android KitKat dan pilihan lima warna sesuai kepribadian pengguna. Liquid Z200 menawarkan kualitas
audio yang jernih berkat teknologi DTS Sound™, kapabilitas dual kartu SIM untuk kemudahan koneksi
data dan telepon, serta RapidButton™ untuk pengontrolan yang mudah. RapidButton™ pada Liquid Z200
memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan kamera belakang 2MP yang dilengkapi dengan fitur
intuitifu ntuk pengambilan foto yang mudah dan menyenangkan: :Auto Smile Shot, Continuous Shot up
to 20 pictures, and Panorama Mode. Sementara itu, Acer Quick Mode memberi empat pilihan profil
pengguna untuk kemudahan penggunaan oleh beragam segmen pengguna: Basic Mode, Senior Mode,
Classic Mode, dan Keypad Mode
Harga dan ketersediaan
Notebook 2-in-1 Aspire Switch 10, smartphone Liquid E700 dan Liquid Z200 akan hadir di jaringan toko
computer dan handphone terkemuka di Indonesia mulai bulan Agustus 2014:
• Aspire Switch 10 tersedia dengan harga Rp.6,199,000
• Liquid E700 tersedia dalam dua warna: hitam dan merah dengan harga Rp.3,099,000
• Liquid Z200 akan tersedia dalam lima pilihan warna: titanium black, essential white, fragrant pink, sky
blue, sunshine yellow dengan harga Rp. 899,000
Semua produk Acer dilengkapi dengan tiga tahun garansi dan didukung dengan kehadiran Acer
Customer Service Center yang tersebar di 79 lokasi di 67 kota dari Aceh hingga Papua. 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). Selain itu, pengguna
juga dapat melacak status perbaikan barang di http://acsc-id.com/
-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 7 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 social dari www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan
konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purna jual yang dapat ditemui di 79 lokasi di 67 kota
di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 500155, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap harinya.
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