
 

 

 

Siaran Pers 

Acer Perkenalkan Chromebook Spin 13, 13, Spin 
15 dan 15. Empat Varian Terbaru Chromebook 
yang Didesain untuk Keperluan Bisnis dan 
Hiburan 

Ringkasan Editor 

• Acer Chromebook Spin 13 dan Chromebook 13 hadir dengan tampilan stylish menggunakan material 

all-aluminium yang tahan lama, tipis, dan ringan 

• Dirancang untuk mengedepankan produktivitas, lini Chromebook terbaru dari Acer memiliki rasio 

3:2 pada layar untuk ruang yang lebih vertikal daripada layar 16:9, mengurangi kebutuhan untuk 

scrolling ketika sedang mengedit dokumen dan spreadsheets 

• Dipersenjatai dengan prosesor Intel® Core™ 8th Gen yang memberikan performa luar biasa dan daya 

tahan baterai yang kuat 

• Acer Chromebook Spin 15 memiliki engsel 360-derajat dan layar 15.6 inci; ideal digunakan untuk 

media streaming, aplikasi, dan produktivitas 

• Dilengkapi dengan Corning® Gorilla® Glass pada touchpad untuk navigasi yang halus serta daya 

tahan baterai hingga 13 jam 

 

Jakarta, 28 Mei 2018 – Pada perhelatan next@acer di New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu, 

Acer meluncurkan seri Chromebook terbaru yang di desain untuk keperluan bisnis dan hiburan – yakni 

Acer Chromebook Spin 13, Acer Chromebook 13, Acer Chromebook Spin 15 dan Acer Chromebook 15.  

Keempat varian Chromebook tersebut dirancang dengan desain yang stylish dengan tampilan layar 

masing-masing 13.5 dan 15.5 inch Full HD+, yang dihadirkan untuk para pelanggan yang menginginkan 

OS Chrome dengan performa laptop yang fleksibel dan performa maksimal.  

 

Varian Chromebook Spin 13 dan Acer Chromebook Spin 15 memiliki fleksibilitas yang mudah diatur 

berkat engsel 360-derajat untuk pemakaian dengan mode tablet, notebook, display atau tent mode 

sehingga memberikan kesan Chromebook yang powerful dan portable dengan produktivitas maksimal. 

Sementara itu, Chromebook 13 dan Chromebook 15 hadir dengan tampilan laptop tradisional untuk 

pengguna yang memiliki heavy-task yang didukung dengan kinerja baterai yang tahan lama.  

 

Acer Chromebook Spin 13 dan Chromebook 13 
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Acer Chromebook Spin 13 dan Acer Chromebook 13 yang baru memiliki layar Full HD+ 13,5 inci dengan 

resolusi 2256x1504 untuk 3,3 juta piksel yang mampu menampilkan gambar yang amat jelas dan 

cemerlang saat menjalankan aplikasi dan konten. Layar IPS memungkinkan pengguna dengan mudah 

mengerjakan tugas dan berbagi konten berkat sudut pandang 178 derajat yang luas. 

Rasio aspek 3: 2 display menambahkan 18 persen ruang vertikal lebih besar dibandingkan dengan layar 

16: 9 yang sama lebar, sehingga pengguna dapat mengurangi scrolling saat melihat situs web, dokumen, 

dan spreadsheet. Selain itu, ketika Chromebook Spin 13 dalam mode tablet, layar yang lebih tinggi terasa 

lebih seperti majalah, sehingga meningkatkan pengalaman membaca. 

Desain baru Chromebook 13 memiliki sasis aluminium yang indah yang secara visual, menarik bagi para 

profesional, siswa, atau siapa pun yang menghargai desain yang ramping dan modern. Efek diamond-cut 

yang menarik di tepi dan sekeliling touchpad melengkapi sasis sandblasted matte aluminium, membuatnya 

nyaman untuk disentuh dan lebih mudah digenggam. 

Chromebook Spin 13 dan Chromebook 13 dibuat dengan sasis aluminium yang kokoh namun bergaya 

untuk meningkatkan daya tahan sekaligus mengurangi flex. Touchpad Corning® Gorilla® Glass 

memberikan navigasi yang lancar saat menjelajah web dan menggunakan aplikasi, sementara mikrofon 

ganda secara efektif menentukan suara untuk audio yang jernih selama obrolan video dan panggilan 

online. 

Acer Chromebook Spin 15 dan Chromebook 15 

Untuk Chromebook Spin 15, Acer membenamkan layar 1080p lengkap dengan teknologi FHD OPS untuk 

memberikan kenyamanan saat melakukan streaming dan entertainment experience. Selain itu, layarnya 

telah memiliki fitur Corning® Gorilla® Glass touchpad untuk navigasi yang smooth. 

Chromebook Spin 15 memiliki pola cross-hairline perak di bagian atas yang terlihat indah dalam 

pengaturan apa pun. Tekstur halus yang unik ini memberikan tampilan premium yang cukup profesional 

untuk kantor dan cukup stylish saat digunakan di luar. Chromebook Spin 15 dapat dengan mudah 

dipindahkan di sekitar rumah atau kantor karena beratnya hanya 2,1kg (4,63 pon).  

Acer Chromebook Spin 15 dapat digunakan untuk satu hari penuh, karena perangkat ini menghadirkan 

daya baterai terdepan yang dapat bertahan hingga 13 jam. Desain tanpa kipas memungkinkannya untuk 

bekerja dengan tenang, membuatnya cocok untuk digunakan di ruang bersama seperti ruang keluarga, 

perpustakaan atau kedai kopi. 

Perangkat ini didukung oleh prosesor Intel® Pentium® N4200 quad-core, prosesor Intel® Celeron® 

N3450, atau prosesor Intel® Celeron® N3350 dual-core, dengan memori 4GB atau 8GB LPDDR4 dan 

32GB atau 64GB on-board eMMC storage.  
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“Profil varian premium terbaru Acer Chromebook merupakan refleksi dari performa superior yang 

memiliki basis kemampuan Chrome OS yang luas.” ujar Herbert Ang, Direktur Presiden Acer Indonesia. 

“Sebagai brand leader dalam varian Chromebook, Acer telah memimpin pasar Chromebook yang memiliki 

berbagai bentuk, ukuran, dan desain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami, sehingga ideal bagi 

penggunaan kerja maupun sekolah. Keempat varian Chromebook yang kita launching kali ini memberikan 

pelanggan pilihan bagi mereka yang menginginkan produk Chromebook yang memiliki desain yang 

fleksibel dengan performa maksimal bagi keperluan bisnis dan entertain.”  

Sebagai catatan, menurut data Gartner di tahun 2017, Acer masih tetap menduduki peringkat teratas 

penjualan Chromebook dunia dengan pangsa 28%. Hasil ini melanjutkan tren positif di tahun 2015 yaitu 

saat Acer juga sukses memimpin pasar Chromebook dengan penguasaan 33% dunia (year on year).  

Acer Chromebook 13 dan 15 sepenuhnya telah mendukung aplikasi Android melalui Google Play, 

mendukung kinerja, keamanan, dan keleluasaan OS Chrome dengan lebih dari dua juta aplikasi Android 

yang bisa pelanggan unduh sesuka hati. 

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  laptop 

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  laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti dengan 

berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award selama 11 tahun berturut-turut, Indonesia 

Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori  laptop, 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 

 

Media Contacts 

 

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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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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