
 

 

 

SIARAN PERS  

Diperkenalkan di Indonesia, Aspire S24 & 

Aspire U27, Desktop All-in-One Super Tipis 

dengan Desain Elegan dari Acer  

Acer Aspire S24 & Acer Aspire U27 adalah PC desktop All-in-One (AIO) premium dari Acer 

yang mengedepankan tampilan elegan penuh gaya dengan dukungan teknologi terdepan 

untuk kebutuhan gaya hidup masa kini 
 

 Acer Aspire S24 dipersenjatai dengan performa kuat Intel® Core™ generasi ke-8 terbaru dan 

memori Intel Optane™ yang dibalut dalam bodi ramping dengan ketebalan hanya 5.97 mm dan 

bezel 2.7 mm. Acer Aspire S24 juga dihadirkan dengan teknologi Qi Wireless Charging pada base 

monitor 

 Aspire U27 menawarkan chassis ultrathin 12 mm (0,5 inci) membawa dimensi baru dengan layar 

berukuran 27 inci Full HD (1920 x 1080), subwoofer yang dirancang khusus untuk memberikan 

kualitas bass yang lebih mendalam dan Acer LiquidLoop™ untuk komputasi yang lebih tenang 

dan hemat energi 

 Acer Aspire S24 dan Acer Aspire U27 dijual dengan harga Rp 17.299.000 dan Rp 22.999.000  

 

Jakarta, 14 Maret 2018 – Setelah memperkenalkan PC gaming paling powerful Predator Orion 9000, 

hari ini Acer kembali memperkenalkan jajaran produk All-in-One (AIO) ultrathin di pasar Indonesia, yaitu 

Acer Aspire S24 dan Acer Aspire U27. Seri Aspire S dan U ini mengedepankan desain produk yang tipis 

dan elegan, sesuai dengan modern lifestyle pengguna saat ini tanpa mengesampingkan dukungan 

spesifikasi dan fitur yang mumpuni. Kedua perangkat ini tersedia di pasar Indonesia dengan harga Rp 

17.299.000 dan Rp 22.999.000.  

 

“Hari ini kami memperkenalkan dua varian dari lini All-in-One kami yaitu Acer Aspire S24 dan Acer Aspire 

U27. Hadir dengan ketebalan 5.97 mm, Acer Aspire S24 menjadikannya desktop AIO paling tipis yang 

pernah dihadirkan Acer saat ini dengan prosesor Intel® Core ™ Generasi ke-8 dan Qi Wireless Charging, 

sedangkan Acer Aspire U27 memiliki ketebalan 12 mm dengan subwoofer pada audio dan Acer 

LiquidLoop™ pada sistem pendingin. Keindahan desain kedua perangkat ini pun telah mendapatkan 

sejumlah penghargaan bergengsi seperti Good Design Award 2017, iF Design Award 2017 dan Taiwan 

Excellence 2018” ujar Theresia Hanydawati, Head of Consumers Products Acer Indonesia.  
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Acer Aspire S24 

Desain Layar Super Tipis dengan Sensasi Layar 

Tanpa Batas 

 

Desktop All-in-One ini adalah yang paling tipis yang 

pernah ada dari Acer, menampilkan layar dengan 

profil samping hanya 5,97 mm. Tampilan tanpa 

batas dan skema warna emas-hitam matte 

memastikan bahwa perangkat akan menjadi titik 

fokus setiap rumah, menambahkan sentuhan 

keanggunan dan kemewahan fungsional.  

 

 

Dibangun dengan fokus ganda pada fungsionalitas desain dan premium, Aspire S24 memberikan 

pengalaman menonton yang tajam dan akurat dari semua sudut dengan layar Full HD IPS 178 

derajatnya, sementara bezel tipis 2,7 mm memberikan layar rasio tubuh ke layar untuk melihat lebih 

banyak sebesar 90%. 

“Perangkat ini benar-benar sesuai untuk pemakaian sehari-hari aku sebagai seorang ibu sekaligus 

entrepreneur. Layar yang sangat tipis dan perpaduan warna hitam dan gold membuat perangkat ini 

memberikan kesan elegan yang cocok dipadukan dengan interior di rumah. Fitur dan performa juga oke 

banget. Sangat mendukung untuk produksi maupun menikmati konten. All-in-One Solution untuk aku 

dan keluarga.” ujar Tyna Kanna Mirdad, entrepreneur & social media influencer. 

 
Performa powerful untuk Multimedia dan Hiburan 
 

 

Prosesor Intel® Core™ generasi ke-8 dengan memori 

Intel Optane™ memungkinkan Aspire S24 untuk 

menghadirkan hiburan yang lebih mendalam sekaligus 

memberikan pengalaman komputasi yang lancar dan 

responsif. Konektivitas nirkabel yang didukung oleh 

teknologi Intel® Dual Band Wireless-AC (802.11ac 2x2 

MIMO) menyediakan koneksi jaringan yang cepat dan 

andal, dan berkat saluran subwoofer yang digabungkan 

dengan teknologi Dolby Audio™ Premium dan Acer 

TrueHarmony™, desktop menyediakan pengguna 

dengan kekuatan audio yang tinggi.  

 

 

Aspire S24 juga menyediakan tingkat fungsionalitas baru melalui sistem operasi Windows 10, yang 

mencakup Cortana dan Microsoft Edge. Untuk memenuhi kebutuhan penggunanya yang modern dan 

always-on, Acer menghadirkan fitur Qi Wireless Charging Pad pada penyangga monitor. Pengguna dapat 

mengisi daya baterai smartphone atau perangkat lainnya yang mendukung Qi charging dengan hanya 

meletakannya di atas base monitor ini. 
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Dirancang ergonomis untuk memaksimalkan produktivitas dengan mengurangi kelelahan dan 

ketidaknyamanan pengguna, Aspire S24-880 memiliki layar miring ke-5 sampai 30 derajat 

dikombinasikan dengan teknologi Acer ExaColor™ untuk warna yang akurat, dan teknologi 

BluelightShield™ dan Flickerless™ yang dapat membantu mencegah kelelahan mata.  

 

 

 

Ketangguhan dan keindahan desain produk ini pun telah diakui oleh sejumlah penghargaan TI ternama 

seperti Good Design Award 2017 dan Taiwan Excellence 2018. 

 

Acer Aspire U27:  

Desain tipis dan elegan dengan spesifikasi terdepan 

 

Produk penerima penghargaan Good Design 

Award 2017 dan iF Design Award 2017 ini 

memiliki ukuran layar full HD 27 inci dengan 

ketebalan hanya 12mm, memberikan 

pengalaman multimedia dan hiburan yang lebih 

hidup. Acer Aspire U27 ditenagai oleh generasi 

terbaru Intel® Core™  . Tak hanya itu, Acer Aspire 

U27 juga memiliki tampilan elegan dan stylish 

demi membawa dimensi baru dalam komputasi 

harian melalui desain unibody, ultrathin. Kaki 

penyangga berbentuk “V” terbuat dari logam dan 

potongan berlian yang tidak hanya dapat 

meminimalisir penggunaan ruang namun juga 

memberikan aksen aestetik pada ruangan.   

 

PC yang dibekali dengan prosesor Intel® Core™ generasi ke-7 ini juga mendukung memori hingga 32GB 

DDR4-2400, memori Intel® OptaneTM serta drive 2.5” dan slot M.2 untuk drive solid state. Untuk 

konektivitas, perangkat ini dibenamkan dengan WiFi 802.11ac 2x2 MIMO memberikan kecepatan lebih 

tinggi hingga 867Mbps. Layar telah dilengkapi dengan Acer ExaColor untuk penciptaan warna yang 

akurat dan tajam. Ditujukan bagi penggunaan multimedia, Acer Aspire U27 dilengkapi dengan sistem 

subwoofer yang mampu menciptakan kualitas audio yang kuat dan mendalam saat digunakan 

menonton ataupun mendengarkan musik.  
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Acer LiquidLoopTM fan untuk komputasi yang lebih tenang dan hemat energi 
 

Perangkat ini memiliki sistem fan-less Acer LiquidLoopTM sehingga tidak akan menimbulkan kebisingan 

ketika digunakan dalam waktu lama serta lebih hemat energi dan masa pakai produk lebih lama karena 

tidak adanya debu pada kipas. Acer Aspire U27 juga memiliki kecepatan transfer data tertinggi dengan 

ThunderboltTM 3 serta sistem pengaman berbasis kamera Infra Merah (IR).  

 

Acer Aspire U27 juga tidak hanya memberikan keunggulan pada faktor mesin, tetapi juga pada aspek 

keamanan. Pengguna tak perlu takut data dan dokumen akan bocor karena Acer Aspire U27 mengusung 

sistem pengaman berbasis kamera Infra merah (IR) pada perangkat PC-nya. 

 

Harga dan Ketersediaan 
 

Kedua desktop all-in-one yang diperkenalkan hari ini sudah tersedia di pasaran Indonesia. Dapatkan 

bonus menarik untuk pembelian selama periode promo 14 – 31 Maret 2018.  

 

 Acer Aspire S24 tersedia dengan harga Rp 17.299.000 bonus voucher belanja senilai Rp300.000 

 Acer Aspire U27 tersedia dengan harga Rp 22.999.000 bonus headset gaming Predator 

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 10 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 102 lokasi di 81 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan 

melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya. 

 

 

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 

Press Room : www.acerid.com/press-room 

 

http://www.acerid.com/
https://id-store.acer.com/
http://www.socialbakers.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://www.youtube.com/acerindonesia
http://www.iamspacer.com/
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Media Contacts 

 

Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 

Digital Marketing Manager & PR - Acer Indonesia 

anandita.puspitasari@acer.com 

+6281286566755 

Adhi Saudi 

Advo Indonesia - Public Relations 

adhi@advo-indonesia.com 

+628891445945 
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