SIARAN PERS
Acer Perkenalkan Jajaran Kamera 360 Derajat:
Acer Holo360, Kamera Livestream 360° dengan Akses 4G,
Acer Vision360, Kamera Mobil 360° Pertama dengan Resolusi 4K, dan
serta Perangkat Pintar untuk Hewan Peliharaan bernama Pawbo
•
•

Acer Holo360 menjadi kamera Acer pertama yang memiliki fitur livestream 360° dengan Akses 4G
Acer Vision360 merupakan kamera mobil 360° dengan resolusi 4K dan Built-in GPS pertama yang

terhubung dengan cloud
•

Pawbo menjadi perangkat pintar untuk hewan peliharaan pertama yang terhubung dengan GPS dan
3G

Jakarta, 4 September 2017 – Sesudah memperkenalkan rangkaian lini produk Predator dan notebook
ultraslim, Acer menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin di industri TI dengan meluncurkan berbagai
produk lifestyle di IFA Berlin 2017. Beberapa perangkat yang diperkenalkan adalah mulai dari kamera 360°
Acer Holo360 dan Vision360 hingga perangkat pintar untuk hewan peliharaan, Pawbo.
Acer Holo360 merupakan kamera 360° yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dan video,
edit, dan berbagi di media social melalui satu perangkat. Acer Vision360 adalah kamera mobil 360° dengan
resolusi 4K dan built-in GPS pertama yang terhubung ke cloud, dirancang untuk menghadirkan pengalaman
menyetir yang lebih seru.
Pawbo, anak perusahaan Acer, hari ini juga mengumumkan ketiga produk terbarunya: Pawbo iPuppyGo,
pelacak yang mampu merekam tingkat keaktifan dan kesehatan hewan peliharaan; Pawbo WagTag, kalung
anjing yang terhubung dengan cloud untuk melacak keberadaan serta memonitor lingkungan sekitarnya; dan
Pawbo Munch, sebuah dispenser kudapan pintar yang dapat dihubungkan dengan Pawbo+, memungkinkan
pengguna untuk berinteraksi dengan hewan peliharaannya, ketika di rumah maupun dari jarak jauh.
Acer Holo360 Camera – Relieve the Moment
The Acer Holo360 ditenagai oleh Qualcomm® Connected Camera Platform
dengan prosesor Qualcomm® Snapdragon™ 625. Menggabungkan
kemampuan untuk menyusun video secara real-time, konektivitas LTE
terintegrasi, dan 3-inch layar touchscreen, the Acer Holo360 menawarkan
solusi all-in-one untuk livestream video 360 derajat. Panomorph optik
yang disertifikasi oleh ImmerVision menghadirkan gambar beresolusi
tinggi seluas pandangan tanpa distorsi, memungkinkan Holo360 untuk
memberikan gambar berkualitas tinggi pada resolusi 6.9K dan video 4K.
Pengguna juga dapat menangkap gambar dengan headset Virtual Reality
dan membenamkan diri mereka melintasi ruang dan waktu.
Holo360 dapat dijalankan pada Android 7.1, yang memungkinkan
pengguna untuk membagikan gambar dan video 360 derajat secara langsung melalui jejaring sosial yang
mereka pilih, dan juga menonton preview video secara langsung pada perangkat tanpa perlu proses
pemasangan atau sync pada smartphone atau PC.
Acer Vision360 – Pengalaman menyetir dengan koneksi Cloud

Dengan dua kamera ultra-high quality yang bekerja bersamaan
untuk menghadirkan cakupan 360 derajat, Acer Vision360
memastikan setiap angle di sekitar mobil pengguna dapat direkam
dengan jernih dan memiliki kualitas 4K. Ketika sebuah benda
bertabrakan dengan kendaraan saat bergerak, perangkat akan
memicu rekaman yang mencakup koordinat GPS di lokasi kejadian,
yang tidak hanya disimpan di penyimpanan internal perangkat,
namun juga di unggah ke cloud sebagai penyimpanan bukti. Untuk
keamanan, Vision360 dipasang di kaca depan, sejajar dengan mata
pengemudi dan juga menampilkan kecepatan kendaraan.
Melalui layanan Vision360 yang terhubung dengan cloud, benturan
pada mobil saat diparkir akan mengaktifkan perangkat untuk merekam klip video, mengirim notifikasi ke
smartphone pengguna, dan mengunggah video ke cloud. Vision360 juga menyediakan fitur pengamatan
jarak jauh dan pelacakan lokasi dari perangkat pengguna. Untuk momen-momen bahagia, pengguna dapat
merekam acara keluarga atau perjalanan yang berkesan dengan kualitas action-cam, dan merasakan
pengalaman di kursi pengemudi melalui headset Virtual Reality.
Pawbo iPuppyGo – Tren akan kesehatan dan fitness kini merambah pada hewan peliharaan
Pawbo iPuppyGo merupakan perangkat yang dapat merekam aktivitas
gerak tubuh hewan, pola tidur, mood index, dan status kesehatan. Melalui
aplikasi smartphone yang dihubungkan ke perangkat melalui Bluetooth,
pemilik hewan hanya perlu menyetel pengaturan dasar tentang hewan
peliharaannya di iPuppyGo, setelah itu pemilik dapat melakukan
perekaman dan pelacakan kesehatan hewan peliharaan mereka. Perangkat
dengan desain yang ringan ini tersedia dalam lima warna, dengan diameter
35mm, sehingga dapat dengan mudah diselipkan ke kalung hewan tanpa
mengganggu kenyamanannya.
Terlebih lagi, iPuppyGo juga mampu memberikan aktivitas seru untuk
pemilik dan hewan peliharaannya melalui permainan Treasure Hunting, yang tersedia di aplikasi iPuppyGo.
Fitur unik ini mendorong pemilik hewan untuk berjalan-jalan dengan peliharaannya, melalui petujuk-petujuk
dan hadiah menarik yang ada pada peta Treasure Hunting sebagai insentif dalam permainan.
Pawbo WagTag – Lacak anjingmu, dimanapun
Melalui perkawinan teknologi GPS, AGPS, Wi-Fi, dan 3G,
PawboWagTag memberikan rasa aman pada pemilik
hewan mengenai keberaadaan peliharaannya, apakah
sedang berasa di dalam atau di luar ruangan. Perangkat ini
menggunakan energy efficient tracking techniques
sehingga kalung dapat digunakan berhari-hari hingga
waktu pengisian baterai selanjutnya. Teknologi geo-fencing
memungkinkan pemilik hewan untuk mengatur ‘zona
aman’ dan menerima notifikasi ketika anjing memasuki
atau keluar dari ‘zona aman’ tersebut. Sebagai tambahan, WagTag juga menyediakan fitur dynamic virtual
leash yang memberikan peringatan kepada pemilik ketika anjing sudah berjalan terlalu jauh saat berada di
luar ruangan.
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Pawbo WagTag juga menawarkan pendeteksi gonggongan (unique bark detection) yang mengirimkan
notifikasi kepada pemilik hewan untuk mendeteksi gonggongan pada anjing yang tidak biasa dan
menyalakan perekam suara sehingga pemilik dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sensor tambahan
mendeteksi accidental impact dan suhu lingkungan untuk meyakinkan pemilik bahwa anjingnya berada
dalam keadaan aman. Teman-teman dan keluarga dapat membantu pemilik untuk menjaga anjingnya (petsit) dan menerima notifikasi yang sama dengan pemilik hewan.
Pawbo Munch – Hadiah kudapan kecil untuk hewan peliharaan
Pawbo Munch adalah perangkat dispenser kudapan yang dapat
dioperasikan dengan remote control, atau melalui aplikasi Pawbo Life
pada smartphone dengan menghubungkannya ke kamera hewan
interaktif Pawbo. Fitur snack input modifier, membuat Pawbo Munch
kompatibel dengan kudapan hewan dengan segala bentuk dan ukuran,
yang memungkinkan pemilik untuk memilih tipe dan porsi kudapan untuk
hewan peliharaan mereka.
Pawbo Munch hadir dengan permainan bergaya ‘slot machine’ dimana
hewan peliharaan dapat diberi hadiah kudapan dengan jumlah yang
bervariasi. Hadiah lezat ini dikeluarkan melalui seluncur atau baki ketika
simbol dicocokkan secara acak, memberikan keseruan tersendiri untuk
pemilik dan hewan peliharaannya. Pawbo Munch juga dapat memainkan lagu-lagu yang menstimulasi
mental hewan, membantu meningkatkan kesehatan, dan sebagai pembangkit mood bagi 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 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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Blog
: www.acerID.com
Facebook
: www.facebook.com/acerindonesia
Twitter : @acerID
YouTube : www.youtube.com/acerindonesia
Instagram
: acerID
Community
: www.iamspacer.com
Contact Center : 1500155

Media Contact
Anandita Puspitasari
Digital Manager - Acer Indonesia
anandita.puspitasari@acer.com
+6281286566755

Adhi Saudi
Advo Indonesia - Public Relations
adhi@advo-indonesia.com
+628891445945
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