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Acer Luncurkan Full Line Up Notebook dengan
Prosesor Intel Core Generasi ke-8: Swift 3, Spin
5, dan Aspire Series
Rangkuman Editor
•
Swift 3, Spin 5 and Aspire E5-476 Series adalah notebook pertama di Indonesia yang
menggunakan prosesor Intel Core Generasi ke-8
•
Swift 3: Hadir dengan bodi ringan yang mudah dibawa, menunjang produktivitas on the go
dengan baterai yang tahan hingga 10 jam
•
Spin 5: Konvertibel baru untuk digunakan sehari-hari. Dinamis, interface super fleksibel –
cocok untuk membuat konten, musik, video, dan games yang berkualitas professional
•
Aspire E5-476 Series: Notebook yang dilengkapi dengan kartu grafis Intel UHD 620 dan
NVIDIA® GeForce® MX150 terbaru yang mampu meningkatkan performa hingga 62% dan
penyimpanan dual-storage, daya tahan baterai hingga 33% lebih lama daripada generasi
sebelumnya

Jakarta, 16 Oktober 2017 - Hari ini, Acer memperluas portfolio di segmen ultra-tipis dan
konvertibel dengan mengumumkan full line-up notebooks generasi terbaru dari seri Swift, Spin,
dan juga seri Aspire E5-476 Series. Seri Swift 3 yang terbaru (SF314-52), Spin 5 (SP513-52N),
dan Aspire E5-476 Series merupakan notebook pertama di Indonesia yang ditenagai oleh
prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8. Penambahan ini meliputi fitur unggulan dari Intel® Core™
Generasi ke-8 yang menawarkan hiburan memukau sekaligus produktivitas profesional. Seiring
dengan performa dan mobilitas yang dimiliki, notebook-notebook ini juga memperlihatkan gaya
dan desain terbaru yang menghadirkan keseimbangan antara bentuk dan fungsi.
“Selama 40 tahun Acer secara konsisten menghadirkan teknologi terbaru di seluruh portofolio
notebooknya untuk memberikan pengguna pengalaman komputasi yang terbaik. Dengan
memperkenalkan produk-produk baru hari ini, Acer melanjutkan pengembangan perangkatperangkat hebat yang mudah digunakan, mulai dari bekerja, bermain, atau membuat konten,
baik di kantor maupun mobile. Acer menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan
pengguna modern yang dinamis dan stylish.” ujar Herbet Ang, President Direktur Acer
Indonesia.
Generasi terbaru dari notebook Swift & Spin dari Acer menggabungkan fungsionalitas dan
mobilitas dengan tenaga dan performa dari prosesor Intel Core generasi ke-8. Ringan, ramping,
dan bertenaga, notebook-notebook ini dapat dijadikan pilihan bagi siapapun yang menggunakan
PC untuk produktivitas dan hiburan, baik di rumah, di kantor, maupun di perjalanan. Sedangkan,
Aspire E5- 476 Series hadir dengan banyak komponen optimal, berbagai pilihan serta desain
menarik yang melampaui ekspektasi kini telah siap menemani aktivitas sehari-hari Anda.

Acer Swift 3 – Stylishly slim and highly capable
Acer meningkatkan kemampuan seri Swift 3 melalui prosesor
Intel Core Generasi Ke-8 yang terbaru, dengan ketebalan 0.71
inci (17.95 mm) dan berat 3.9 pounds (1.7 kg). Desain Swift 3
yang ramping dan ringan hadir dengan bodi sturdy brushedaluminium menambah kesan cantik dan elagan. Perangkat ini
menggunakan prosesor Intel Core Generasi ke-8, Intel® UHD
620 dan grafis NVIDIA® GeForce® MX150, serta daya tahan
baterai hingga 10 jam untuk digunakan oleh pengguna
sepanjang hari.
Sebagai tambahan dari kekuatan baterai yang ditawarkan,
Swift 3 memiliki koleksi fitur yang sangat diperlukan untuk
mencapai produktivitas maksimum, seperti layar Full HD IPS
anti-glare berukuran 14 inci, SSDs 256GB, memori 8GB, dan
teknologi 2x2 MIMO 802.11ac untuk koneksi internet yang cepat
dan andal.
Swift 3 didukung oleh pemindai sidik jari yang cepat dan aman sehingga Windows® Hello dapat
memverifikasi identitas Anda tanpa sandi. Pengguna juga dapat mengetik dengan nyaman di
tempat yang gelap berkat backlit keyboard yang dimiliki. Melalui Acer TrueHarmony, teknologi
Dolby Audio Premium, dan dua pengeras suara yang menghadap ke depan sehingga tidak akan
tertutup pada mode apapun, membuat Swift 3 mampu menghadirkan suara jernih dan
pengalaman audio yang memukau.
Fitur tambahan lain adalah USB 3.1 Type-C port dan HD webcam dengan Super High Dynamic
Range. Terakhir, backlit keyboard membuat mengetik di tempat gelap menjadi mudah dan
Precision Touchpad yang luas menyediakan ruang yang cukup luas untuk navigasi, scrolling, dan
zooming. Swift 3 hadir dengan tiga warna memukau, yaitu: sparkling silver, stellar blue, dan
sakura pink.
Spin 5: Flexibility in Ease
Ringan, portable, dan casing metal head-turning,
menjadikan Spin 5 sebagai perangkat professional yang
stylish untuk segala bentuk pekerjaan dan hiburan.
Perangkat konvertibel yang serbaguna ini memungkinkan
pengguna untuk berganti-ganti fungsi antara mode laptop,
tablet, display, dan tenda. Spin 5 merupakan platform yang
sempurna untuk membuat dan membagikan konten.

Mudah dibawa, model 13,3 inci dari Spin 5 memiliki berat 1.5 kg dan hanya setipis 15.9 mm.
Walaupun perangkat ini portabel, Spin 5 didesain untuk menampilkan performa yang kuat
dengan menggunakan Intel Core Generasi Ke-8 pada prosesornya dan daya tahan baterai hingga
13 jam. Fitur ini membuat Spin 5 mampu digunakan untuk produksi konten kreatif yang intensif,
seperti desain grafis dan video editing. Fitur Full HD juga mendukung Spin 5 menampilkan
hiburan premium dengan warna-warna yang tajam dan nyata.
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Menghadirkan pengalaman layar sentuh yang hebat, layar sebesar 13.3 inci ini kompatibel dan
dilengkapi dengan Acer Active Stylus generasi ke-4 dengan akurasi 4 kali lebih baik untuk
menghadirkan pengalaman natural seperti menulis di atas kertas. Acer Active Stylus ini
memungkinkan penggunanya untuk melakukan aktivitas kreatif dengan lebih akurat, seperti
mengedit foto, memilih aplikasi, menggambar dan lain sebagainya.

Aspire E5-476 Series: Better Everyday Computing
Aspire E5-476 Series merupakan notebook
bertenaga dan tahan lama untuk penggunaan
sehari-hari. Aspire E5-476 Series hadir dengan
performa yang lebih baik hingga 40% dibandingkan
prosesor Intel generasi ke-7 dan peningkatan
kemampuan hingga 62% berkat grafis NVIDIA®
GeForce® MX150, memudahkan pengguna saat
melakukan video remastering serta photo editing1.
Dengan daya tahan baterai hingga 8 jam, 60% lebih
lama dari notebook lain, pengguna tidak perlu
khawatir untuk membawa charger kemanapun.
Penggunaan memori DDR4 dengan kecepatan yang lebih tinggi serta efisiensi tenaga hingga 20%
dibandingkan memori DDR3 menawarkan performa yang lebih optimal untuk bermain games.
Memori juga dapat ditingkatkan hingga 32GB. Seri Aspire E5-476 Series juga ditenagai oleh Dual
Channel Memory yang memungkinkan performa dua kali lebih cepat pada satu kali konfigurasi
channel. Kombinasi ini memungkinkan pengguna untuk dapat menikmati performa yang luar
biasa dari notebook.
Acer juga melengkapi perangkat ini dengan penyimpanan M2 SSD PCIe serta mendukung protokol
NVMe untuk performa yang lebih cepat, tahan banting, dan power-saving. Slot SSD terpisah dari
slot HDD sehingga pengguna dapat menggunakan dua penyimpanan sekaligus. Perangkat ini juga
memiliki fitur Power-Off USB charging yang dapat digunakan untuk mengisi ulang daya dari
perangkat lain seperti smartphones walau dalam keadaan mati – salah satu kenyamanan yang
dihadirkan oleh notebook ini. Dengan teknologi Power-Off USB charging, perjalanan atau
pekerjaan di luar kantor menjadi lebih mudah. Pengguna tidak perlu membawa power bank yang
berat untuk mengisi ulang daya smartphone.
Aspire E5-476 Series didesain dengan lapisan metal bertekstur kain sutra dengan berbagai pilihan
warna yang dapat memberikan kesan premium, elegan, dan stylish namun tetap nyaman ketika
disentuh. Dengan keyboard yang dilapisi bahan metal dengan diamond cut finish pada touchpad
membuat notebook ini semakin terlihat elegan.
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Seperti yang diukur oleh SYSmark* 2014 Edisi Kedua di Intel Reference Intel® Core ™ i7-8550U Processor, PL1 = 15W
TDP, 4C8T, Turbo hingga 4.0GHz, Memori: 8GB DDR4-2400, Penyimpanan: Intel 600p SSD, Intel UHD 620, OS:
Windows* 10 versus generasi sebelumnya: Prosesor Intel® Core™ i7-7500U, PL1 = 15W TDP, 2C4T, Turbo hingga
3.5GHz, Memori: 8GB DDR4-2133, Penyimpanan: Intel SSD 600p, Intel HD 620, OS: Windows* 10
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Harga dan Ketersediaan
Seluruh harga termasuk Windows 10 dan prosesor Intel® Core™ Generasi Ke-8:
•
•
•

Swift 3 (SF314-52G) 2nd gen mulai dari Rp 11.699.000,Spin 5 (SP513-52N) 2nd gen mulai dari Rp 13.999.000,Aspire E5-476 Series mulai dari Rp 7.999.000,-

Untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi produk, harap kunjungi www.acerid.com atau
pembelian online di https://id-store.acer.com/
***
Tentang Acer
Didirikan pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di
lebih dari 160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras,
perangkat lunak dan layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari
teknologi yang berorientasi kepada layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan
Acer berdedikasi untuk riset, desain, pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan
hambatan antara manusia dan teknologi. Silakan 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 Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial
selama 24 jam setiap harinya.
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