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Swift 5, Effortless Elegance Laptop  

Super Ringan Kurang dari 1 kg 
Selain Swift 5, Acer juga memperkenalkan rangkaian produk thin-and-light lainnya dari lini 

Switch, Spin dan Swift. 
 

 Dengan layar sentuh 14 inci dan berat kurang dari 1kg, Swift 5 didesain untuk menunjang 

portabilitas tinggi penggunanya 

 Swift 5 didukung oleh prosesor Intel® Core™ terbaru, Windows 10 dan baterai tahan 

sepanjang hari dengan rasio layar hingga 87.6% untuk memaksimalkan pandangan 

 Dalam acara ini, Acer juga menghadirkan Swift 3, Spin 3, Spin 5, Switch 5 dan Switch 7 
 

Jakarta, 24 Agustus 2018 – Hari ini Acer memperkenalkan Swift 5, laptop terbaru dari lini thin-and-

light yang dirancang untuk pengguna yang menginginkan laptop yang menggabungkan antara 

performa, fitur terbaik, desain yang sophisticated, mewah dan elegan. Dengan layar 14 inci dan berat 

kurang dari 1 kg, Swift 5 ideal bagi mereka yang bermobilitas tinggi. Kombinasi itu semua 

menunjukkan effortless elegance laptop yang sesungguhnya untuk sebuah gaya dan trend.  

 

”Swift 5 ini adalah laptop ideal bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Dengan berat kurang 

dari 1 kg menjadikan laptop ini sangat enteng untuk dibawa bepergian guna menunjang 

produktivitas penggunanya. Selain itu, Swift 5 juga hadir dengan desain dan pilihan warna yang 

elegan untuk memberikan aksen gaya bagi siapapun yang menggunakannya,” ujar Suryadi 

Hiumanbrata, Product Manager Acer Indonesia.  

 

“Selain desain yang memukau, Swift 5 juga dihadirkan dengan performa kencang dengan dukungan 

Windows 10 dan prosesor Intel® Core™ terbaru. Teknologi ini memungkinkan Swift 5 memberikan 

pengalaman kerja yang responsif dengan masa baterai yang tahan digunakan sepanjang hari.” 

tambahnya.  

 

Share the Beauty 

Swift 5 hadir dengan layar sentuh Full HD IPS dilengkapi dengan bezel super tipis berukuran hanya 

5.87 mm untuk memberikan rasio layar lebih luas hingga 87.6% untuk memaksimalkan pandangan. 

Swift 5 juga datang dengan 2 warna elegan yaitu Blue dan Gold. Swift 5 memiliki fitur Acer Color 

Intelligence™ untuk mengoptimalkan warna layar dan kecerahan secara optimal, sementara 



 
 

 

 
teknologi Acer BluelightShield memungkinkan penyesuaian dari emisi blue-light pada layar 

sehingga mata tetap nyaman meski menghabiskan waktu lama di depan layar.  

 

 

Swift 5 diciptakan dengan material berkualitas 

tinggi dengan memadukan magnesium-lithium 

super ringan untuk penutup atas dan bawah, dan 

paduan magnesium-aluminium untuk kekokohan 

ekstra di area sandaran tangan. Selain itu, laptop ini 

juga sudah dilengkapi dengan backlit pada 

keyboard dan sensor sidik jari untuk akses yang 

lebih aman dan cepat pada perangkat. 

Penyimpanan SSD hingga 1 TB (512 GB untuk perangkat yang dipasarkan di Indonesia) dan memori 

LPDDR3 hingga 16 GB untuk menjaga sistem tetap cepat dan responsif. Selain itu, laptop ini juga 

dilengkapi dengan Intel® Wireless-AC 9560 yang menawarkan kinerja Gigabit nirkabel 2x2 

802.11ac yang meningkatkan pengalaman streaming dan bermain game. 

Deretan Lini Produk Thin-and-Light: Swift, Switch dan Spin 

Untuk melengkapi kebutuhan pengguna akan laptop yang tipis dan ringan, Acer saat ini memiliki 3 

seri untuk kategori thin-and-light, yaitu Swift, Switch (laptop 2-in-1), dan Spin (laptop konvertibel). 

Dalam acara ini pula, Acer memamerkan rangkaian produk dari masing-masing seri, seperti Swift 3, 

Spin 3, Spin 5, Switch 5 dan Switch 7.  

Swift 3 merupakan salah satu perangkat tipis dan ringan dari Acer dengan berat 1.5kg dan memiliki 

daya tahan baterai hingga 12 jam pemakaian dan grafis memukau untuk menunjang content 

creation, video editing dan kegiatan multimedia lainnya. Swift 3 hadir dengan desain elegan dan 4 

warna menarik yaitu merah, pink, biru dan silver.  

 

Spin 3 hadir dengan desain tekstur silang menyikat membuatnya terasa nyaman saat disentuh 

sambil menambahkan unsur elegan pada penampilan dengan Precision Touchpad yang lebih 

responsif daripada touchpad tradisional lainnya. Sementara Spin 5, didukung prosesor Intel Core 

Generasi ke-8 dengan daya tahan baterai hingga 13 jam pemakaian dan Acer Active Stylus untuk 

pengalaman menulis natural di atas layar. Kedua perangkat dari seri Spin ini juga dapat digunakan 

dengan 4 mode, yaitu mode notebook, tablet, stand dan tent.  

 



 
 

 

 
Dari seri 2-in-1, Switch 5 dan Switch 7 merupakan notebook 2-in-1 tanpa kipas pertama di dunia 

yang dilengkapi grafis dan pendingin Dual LiquidLoop ™. Sistem pendingin milik Acer ini membuat 

perangkat beroperasi senyap sehingga sangat ideal ketika digunakan di tempat umum seperti café, 

ruang rapat, dan open office. Keunggulan lainnya, teknologi LiquidLoop™ mencegah terjadinya 

penumpukan debu di ventilasi notebook sehingga masalah overheat tidak akan terjadi. 

Ketersediaan  
 

Acer Swift 5 telah tersedia di pasar Indonesia dengan harga Rp. 19.999.000 

 

Dalam rangka Acer Day 2018, Acer juga memberikan penawaran ekslusif untuk Swift 3 mulai Rp 6 

jutaan hingga 18 September 2018 mendatang untuk pembelian di Acer Store dan toko-toko retail 

terdekat.  

*** 
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 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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