NEWS FLASH

Pawbo+, Interaktif Pet Camera, Hadir di Indonesia:
Kini Makin Dekat dengan Hewan Kesayanganmu, Anytime
Anywhere
•
•

Pawbo+ adalah perangkat interaktif pet camera 3-in- 1 pertama dari Acer yang
menawarkan two-way communication untuk menghubungkan pengguna dan hewan
kesayangannya
Pet lovers kini bisa melihat demo langsung dan harga khusus Pawbo untuk pre-order
di Indo Pet Expo, ICE, BSD, pada 8 – 10 September 2017

JAKARTA 8 September 2017 - Menurut hasil riset independen yang dilakukan Pawbo
terhadap 1.000 pemilik hewan peliharaan pada Maret 2017, dilaporkan lebih dari 65%
pemilik hewan mengatakan bahwa hewan peliharaan mereka menunjukkan perilaku
kegelisahan yang tidak wajar saat ditinggalkan di rumah sendiri. Jajak pendapat tersebut
juga membuktikan bahwa teknologi dapat memainkan peran penting dalam menjaga hewan
peliharaan tetap tenang dan terhibur saat pemilik sedang tidak berada di rumah. Merujuk
pada data tersebut, Pawbo+ , interaktif pet camera hadir sebagai solusi terdepan dalam
menjawab kebutuhan para pet lovers.
Pawbo+ merupakan perangkat interaktif pet camera dari
Acer untuk Anda yang mempunyai hewan peliharaan di
rumah atau apartemen, sementara Anda sering berkegiatan
di luar rumah yang terkadang membuat Anda jarang
berinteraksi dengan hewan kesayangan Anda. Kini dengan
Pawbo⁺, Anda tidak perlu khawatir karena Pawbo⁺ akan
menjadi asisten pribadi Anda dirumah untuk berinteraksi
dengan hewan peliharaan Anda di mana saja, kapan saja.

Pengguna Pawbo dapat melakukan komunikasi dua arah
melalui perangkat Pawbo+ yang terintegrasi dengan aplikasi
Pawbo Life. Perangkat revolusioner ini diperlengkapi dengan
kamera bersudut 130-degreewide, tampilan dan kualitas video
HD 720P serta didukung oleh audio berkualitas tinggi yang
memungkinkan para penggunanya untuk memantau melalui
live streaming atau bahkan merekam aktivitas hewan
kesayangan mereka secara jernih.

Tidak seperti kamera monitor rumah lainnya, Pawbo+ adalah perangkat interaktif pet
camera 3 in 1 pertama dengan kemampuan untuk memantau, menghibur dan bahkan
memberikan makanan kepada hewan kesayangan tanpa peduli seberapa jauh mereka
berada. Pawbo+ dapat memberikan ketenangan baik bagi pemilik hewan maupun hewan
peliharaan itu sendiri.
Untuk pemantauan yang lebih efektif, perangkat Pawbo⁺ dapat dikoneksikan dengan 8
pengguna smartphone yang berbeda. Delapan pengguna Pawbo⁺ dapat memantau hewan
kesayangan mereka dengan smartphone mereka masing-masing yang terintegrasi melalui
aplikasi Pawbo Life.
Tidak hanya itu, dengan teknologi Push to
Talk dari Pawbo⁺ memungkinkan pengguna
mengirim rekaman suara yang mudah
dikenali, sehingga binatang peliharaan akan
bereaksi senang. Pengguna juga mengirimkan
beberapa ringtone khas yang membuat
mereka tidak bosan menunggu Anda sampai
di rumah.
Perangkat ini juga memiliki fungsi berbeda
yakni sebagai wadah makanan hewan
peliharaan. Ketika hewan kesayangan Anda
mendekati Pawbo⁺, Anda dapat mengatur
tombol untuk mengeluarkan makanan secara otomotis.
Bagi pet lovers di Indonesia yang ingin
memiliki perangkat canggih ini, pre-order
dapat dilakukan di booth Pawbo⁺ di Indo
Pet Expo 2017 (ICE BSD City) mulai dari 8 10 September 2017. Khusus bagi pembeli
pre-order akan mendapatkan harga spesial
yaitu Rp 2.699.000 (harga normal Rp
2.999.000), aksesoris Pawbo Flash dan
eksklusif merchandise lainnya. Di booth,
pengunjung juga dapat merasakan
langsung
pengalaman
menggunakan
Pawbo⁺, Instagram Photo Contest dan juga
undangan khusus untuk bergabung ke
dalam komunitas pecinta hewan.
***
Tentang Acer
Didirikan pada tahun 1976, saat ini Acer menjadi salah satu perusahaan ICT terdepan di dunia yang
hadir di lebih dari 160 negara. Seiring dengan fokus Acer bagi masa depan, Acer berfokus untuk
memungkinkan sebuah dunia di mana hardware, software dan services saling menyatu untuk
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membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari teknologi berbasis layanan hingga
Internet of Things, gaming dan virtual reality, 7000+ karyawan Acer berdedikasi untuk riset, desain,
pemasaran, penjualan dan dukungan produk serta solusi untuk memecahkan hambatan antara
manusia dan teknologi. Silahkan kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut.
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 selama 9 kali berturut-turut, 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 101 lokasi di 80 kota di
34 provinsi di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui
media sosial selama 24 jam setiap harinya.
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