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Acer Luncurkan Liquid M220, Windows Phone Pertamanya Di Indonesia
Acer Liquid M220 Didukung dengan Office dan OneDrive untuk meningkatkan produktivitas dalam
bekerja secara on-the-go
RINGKASAN EDITORIAL





Dilengkapi dual-camera 5MP autofocus dengan LED flash + kamera depan 2MP, Liquid M220 sangat cocok
untuk mengabadikan momen-momen keseharian pengguna
Liquid M220 didukung prosesor Qualcomm Snapdragon Dual Core membuat smartphone ini memiliki
spesifikasi terbaik dikelasnya.
Liquid M220 merupakan smartphone Acer pertama yang memakai sistem operasi Windows 8.1, sistem
operasi yang intuitif dan memiliki produktivitas tinggi

Jakarta, 22 Juni 2015 – Acer Indonesia hari ini memperkenalkan lini smartphone terbarunya yaitu Liquid
M220, Windows Phone pertamanya dengan dukungan spesifikasi terbaik dan harga paling terjangkau
dikelasnya. Acer Liquid M220 hadir untuk menjadi pilihan pengguna yang menginginkan smartphone
bersistem operasi Windows 8.1 yang memberikan kemudahan dalam produktivitas dan mengakses media
sosial. Dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon Dual Core dan 512 MB RAM menjadikan Liquid M220
bekerja maksimal untuk mendukung multitasking dalam membuka banyak aplikasi.
Liquid M220 merupakan smartphone yang tampil dengan desain simple & minimalis. Dengan layar
sentuh berukuran 4 inci yang tajam, Liquid M220 mampu meningkatkan pengalaman menikmati konten
multimedia pada layarnya. Liquid M220 dibekali dengan kamera utama 5MP autofocus dengan LED flash
dan kamera depan 2MP untuk memotret dan merekam video secara on-the-go. Dilengkapi dengan
sistem operasi Windows 8.1 yang dapat di upgrade ke OS terbaru Windows 10, Liquid M220 sangatlah
mudah digunakan dan memiliki dukungan penuh aplikasi dari Microsoft seperti Office, OneDrive, dan
Skype untuk meningkatkan produktivitas penggunanya. Kehadiran smartphone Liquid M220
memperluas portfolio produk dengan sistem operasi Windows yang telah dimiliki oleh Acer, yakni di lini
PC, All-in-One dan notebook.
Martin Wibisono, Product Director Acer Indonesia, mengatakan, “Kami bangga dapat memperkenalkan
Liquid M220, Windows Phone pertama dari Acer. Smartphone ini datang sebagai alternatif bagi pengguna
yang mencari pengalaman dalam menggunakan sistem operasi Windows 8.1 yang intuitif dan dinamis
dengan tampilan Live Tiles nya. Smartphone ini bukan saja memanjakan penggunanya dengan fitur
multimedia yang tidak kalah dengan smartphone lainnya, tapi memberikan kemudahan mengakses
aplikasi khas Microsoft seperti Office dan OneDrive untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja
secara on-the-go,”
Fitur Unggulan
Prosesor Qualcomm Snapdragon Dual-Core
Acer Liquid M220 telah dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon Dual Core prosesor 1.2 GHz yang
dipadukan dengan 512 MB RAM serta memori internal 4GB, membantu pengguna dalam melakukan
multitasking untuk membuka beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan. Dukungan dari 512 MB RAM

yang telah dibenamkan pada Liquid M220 ini menjadikan smartphone ini dapat membuat rekaman foto
dan video berkualitas tinggi tanpa lag atau force close.
Dual-Camera
Liquid M220 merupakan smartphone yang tepat untuk mengabadikan momen-momen keseharian
penggunanya. Memiliki kamera utama 5MP autofocus yang dilengkapi LED flash, Liquid M220 dapat
mengambil foto dalam keadaan apapun, termasuk mengambil foto pada keadaan kurang cahaya
sekalipun. Liquid M220 juga dilengkapi dengan kamera depan 2MP yang dapat digunakan oleh
pengguna untuk selfie dan video call
Sistem Operasi Windows 8.1 yang Dapat di Upgrade ke Windows 10
Acer Liquid M220 menggunakan sistem operasi Windows 8.1 yang dapat di upgrade ke OS terbaru
Windows 10. Windows 8.1 memiliki sistem operasi yang mudah untuk dipersonalisasi sesuai keinginan
penggunanya. Pengguna dapat menyesuaikan Live Tiles dan tema warna sesuai keinginan dan selera
para penggunanya..
Dengan sistem operasi Windows 8.1 pada Liquid M220, smartphone ini juga cocok untuk memenuhi
kebutuhan produktivitas penggunanya. Liquid M220 memiliki aplikasi khas Microsoft seperti Office dan
OneDrive yang terintegrasi dengan PC atau Notebook Windows 8.1 sehingga pengguna selalu dapat
update dengan pekerjaannya dimanapun dan kapanpun.
Harga dan ketersediaan




Acer Liquid M220 dapat diperoleh perdana melalui pre-order di Lazada.co.id dengan harga
promosi di Rp 749.000 selama periode pemesanan pada 22 – 28 Juni 2015
Setelah periode pre-order tersebut, Acer Liquid M220 akan tersedia di Acer Store seluruh
Indonesia, toko retail, dan online store terkemuka di Indonesia
Liquid M220 tersedia di pasar dalam dua pilihan warna yakni Pure White dan Mystic Black.

Layanan Pelanggan Nomor 1
Kepuasan pelanggan adalah mutlak, untuk itu seluruh produk Acer dilengkapi dengan garansi tiga tahun
(jasa servis) dan didukung dengan jaringan Acer Customer Service Center (ACSC) yang tersebar di 95
lokasi di 79 kota di seluruh Indonesia.
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 (1500-155).
-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 2014), Acer memperkerjakan 7,000 orang dengan pendapatan mencapai US$ 10,39 miliar di tahun 2014. 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 sosial 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 95 lokasi di 79 kota
di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap harinya.
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