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Acer Luncurkan Swift 5, Laptop Super Ringan 

Kurang dari 1 kg 
 

Ringkasan Editor: 

• Dengan layar 15 Inci, Acer Swift 5 yang elegan memiliki berat kurang dari 1 kg (2.2lbs), ideal untuk 

pengguna yang sering bepergian 

• Swift 5 ini didukung oleh Windows 10, prosesor Intel ® Core ™ terbaru, dan kinerje fitur yang luar 

biasa serta daya tahan baterai untuk hari-hari kerja 

• Layar sentuh Swift 5 memiliki IPS Full HD dan ultra-narrow bezel berukuran hanya 5.87mm, 

memberikan rasio layar hingga 87.6% untuk memaksimalkan pandangan 

 

Jakarta, 25 Mei 2018 - Acer hari ini mengumumkan laptop terbarunya dari lini ultrathin, Swift 5 yang 

dirancang untuk pengguna yang menginginkan portabilitas luar biasa, kinerja yang mumpuni serta 

sentuhan desain yang penuh gaya.  Dengan layar 15 inci, casing yang elegan dan memiliki berat kurang 

dari 1 kg  (2,2 lbs) , ideal untuk mereka yang penuh dengan mobilitas tinggi. Laptop Swift 5 ini ditenagai 

oleh Windows 10, prosesor terbaru Intel® Core™ dan fitur kinerja yang luar biasa dan daya tahan baterai 

yang berlangsung melalui hari kerja.  

 “Kehadiran Swift 5 14-inci telah banyak mendapat respon positif dari mereka yang melihat dan 

merasakannya. Saat ini, kami ingin menerobos batasan ketipisan tersebut dengan model 15,6 inci,” ujar 

Jerry Hou, General Manager, Consumer Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Kami tetap 

menjaga berat laptop di bawah 1 kg dengan menggunakan ultra-narrow bezels dan sebuah casis  yang 

sedikit lebih besar.” 

Swift 5 dengan layar sentuh Full HD IPS1 dilengkapi dengan bezel ultra tipis berukuran hanya 5,87 mm  

(0,23 inci),  memberikan rasio layar luar biasa pada body laptop hingga 87,6%  untuk memaksimalkan 

pandangan. Swift 5 memiliki fitur Acer Color Intelligence™  yang secara dinamis menyesuaikan gamma 

dan saturasi secara real-time, mengoptimalkan warna layar dan kecerahan tanpa kliping atau saturasi 

yang berlebihan, sementara teknologi Acer BluelightShield memungkinkan penyesuaian dari emisi 

blue-light pada layar selama periode penggunaan yang lama.  



 
 

 

 
Swift 5 diciptakan dengan material canggih termasuk paduan magnesium-lithium super ringan untuk 

penutup atas dan bawah, dan paduan magnesium-aluminium untuk kekokohan ekstra di area sandaran 

tangan. Berkat lampu backlight pada keyboard, pengguna dapat bekerja dengan efektif sepanjang hari 

dan bahkan di malam hari sekalipun.  

Didukung oleh Intel® prosesor terbaru, Acer Swift 5 menawarkan pengalaman yang sangat cepat dan 

responsif dengan masa pakai baterai yang bertahan sepanjang hari. Swift 5 memiliki fitur Intel® 

Wireless-AC 9560 yang menawarkan kinerja Gigabit nirkabel 2x2 802.11ac yang meningkatkan 

pengalaman streaming, sharing, konferensi, dan game.  

Penyimpanan SSD hingga 1 TB dan memori DDR4  hingga 16 GB untuk menjaga sistem tetap cepat dan 

responsive. Sementara itu, tersedia konektivitas melalui satu port USB 3.1 Tipe-C Gen 2 (10 Gb/s 

transfer data, mendukung pengiriman daya dan output display ), dua port USB 3.1 Tipe-A (satu dengan 

power-off charging functionality), port n HDMI, dan card reader SD. Swift 5 didukung oleh Windows Hello 

melalui pembaca sidik jari, memungkinkan pengguna masuk ke akun laptop lebih cepat dan aman. 

Ketersediaan  

Acer Swift 5 yang baru saja diperkenalkan di acara pers next@acer berikutnya yang diadakan di New 

York, di mana Acer mengumumkan berbagai perangkat dan solusi baru untuk para gamer, kreator, 

keluarga, pelajar, dan profesional. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.acer.com/nextatacer .  

*** 
 
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 untu kriset, 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 selama10 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 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.acer.com/nextatacer
http://www.socialbakers.com/


 
 

 

 
menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purna 

jual 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 
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