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Penghargaan

Acer menyabet penghargaan untuk keunggulan inovasi desain pada tiga produknya;
Acer OJO 500 Windows Mixed Reality Headset, Acer Swift 7 dan Chromebook 11.
Jakarta, 15 Oktober 2018 – Kembali diakui atas keunggulan inovasi desainnya, Acer baru-baru ini
mengumumkan telah memenangkan penghargaan bergengsi “Good Design Awards” 2018 atas desain
produk yang inovatif dan fungsional. Di tahun ini, Acer unggul dengan inovasi terkemuka pada Acer OJO
500 – headset Windows Mixed Reality pertama yang bisa dilepas, Acer Swift 7 – laptop tertipis di dunia,
dan Chromebook 11 – chromebook kokoh berkonektivitas tinggi.

“Kami sangat bangga atas apresiasi luar biasa yang secara konsisten kami terima untuk inovasi desain
kami. Penghargaan ini sekali lagi menegaskan komitmen kami untuk terus menciptakan produk-produk
yang tidak hanya berspesifikasi tinggi namun juga berdesain fungsional untuk menambah nilai pada
setiap produk kami.” kata Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia.

Produk Acer pemenang penghargaan tersebut dipilih dari ribuan entri dari seluruh dunia oleh panel ahli
independen yang dinilai berdasarkan tingkat inovasi, kualitas, fungsi dan aspek ramah lingkungan dan
kriteria penilaian lainnya.

Acer OJO 500: Headset Windows Mixed Reality Pertama yang Dapat Dilepas dengan Desain Modular
Acer OJO 500 merupakan headset Windows Mixed Reality
pertama yang menampilkan desain yang dapat dilepas
(detachable), membuat headset mudah disimpan dan
dibersihkan.

Perangkat

ini

dihadirkan

dengan

roda

interpupillary jarak (IPD) built-in dan aplikasi smartphone yang
telah dipatenkan untuk mengukur jarak IPD (celah antara pupil
mata).

Pertama untuk headset VR, sistem audio terintegrasi menggunakan desain pipa suara yang dipatenkan
untuk mengarahkan suara dari speaker internal ke telinga pemakainya. Desain unik ini memungkinkan
pengguna untuk mendengar audio tanpa menggunakan earphone, sehingga mereka tetap sadar akan
lingkungan sekitar sambil tetap menikmati pengalaman mixed reality-nya. Ini sangat ideal untuk
digunakan di ruang publik dimana pengguna mungkin tidak ingin benar-benar terputus dari
lingkungannya.
Acer Swif 7: Laptop Tertipis di Dunia
Dengan ketebalan hanya 8,98 mm, Acer Swift 7
menjadi laptop tertipis di dunia saat ini. Swift 7
hadir didukung oleh Windows 10 yang dirancang
untuk mobilitas dengan desain ultraportabel dan
ditenagai oleh prosesor Intel® Core ™ i7. Swift 7
juga ditunjang dengan baterai yang tahan
sepanjang hari, koneksi 4G LTE dengan teknologi
SIM yang tertanam pada perangkat.
Perangkat ini membawa kesan elegan dan sleek, cocok bagi mereka yang ingin tetap tampil stylish
ditengah produktivitas. Layar layar sentuh Full HD Corning Gorilla® Glass NBT ™ IPS 14 inci memberikan
gambar yang hidup dan meningkatkan ketahanan pengguna sekaligus membuatnya tetap bergaya.
Acer Chromebook 11: Durabilitas tinggi dan always-connected
Dihadirkan

untuk

sektor

pendidikan,

Acer

Chromebook 11 hadir kokoh dan tangguh untuk
menahan

goncangan

dan

tumpahan

cairan.

Chromebook 11 juga menyertakan opsional 4G LTE3
untuk konektivitas dan akses data di mana saja.
Chromebook 11 juga memiliki sudut yang terlindungi
dan keyboard dengan bumper karet yang dapat
melindungi Chromebook meski jatuh dari ketinggian
hingga 48 inci (122 cm).

2

Fitur-fitur yang dihadirkan Acer pada Chromebook 11 dipastikan dapat melindungi perangkat sehingga
pengguna tidak perlu khawatir saat dibawa bepergian atau terjatuh dari meja. Selain itu, pola anti-slip
pada bagian belakang casing membuatnya mudah untuk digenggam dan membantu mencegahnya
terlepas dari tangan pengguna.
Penghargaan Good Design Awards 2018 ini kian menambah pencapaian yang telah diterima Acer atas
keunggulan desainnya dan menambah deretan penghargaan desain lainnya seperti Red Dot Design Award,
iF Design Award, Taiwan Excellence Award dan sejumlah penghargaan ternama lainnya.
***
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 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.
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: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: acerID
: www.iamspacer.com
: 1500155
: www.acerid.com/press-room

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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