
 

 

 

 

Siaran Pers 

Acer Mengembangkan Chromebook untuk 
Bisnis Melalui Dua Model Premium Baru yang 
Tahan Lama 

Ringkasan untuk Editor 

• Dirancang khusus untuk pekerja frontliner, Acer Chromebook terbaru menawarkan 

pengelolaan Chrome Enterprise dan fitur-fitur baru lain termasuk sasis aluminium dengan 

ketahanan sertifikasi militer, pembaca sidik jari, dan sertifikasi Citrix Ready 

• Kedua Acer Chromebook terbaru ini menampilkan keyboard dengan lampu latar, dan Acer 

Chromebook 715 adalah Acer Chromebook pertama dengan keypad numerik khusus untuk 

penggunaan tombol angka yang intensif 

• Bezel ramping di Acer Chromebook 714 memberikan tampilan layar yang imersif dan 

dimensi yang lebih ringkas  

• Dual USB 3.1 Tipe-C Gen 1 memungkinkan pengisian daya dan transfer data yang nyaman, 

serta aksesori dok USB Tipe-C dapat mengubahnya menjadi workstation 

Jakarta, 18 April 2019 – Acer memperkenalkan dua lini Acer Chromebook premium baru, yaitu Acer 

Chromebook 715 dan Acer Chromebook 714, yang dirancang khusus untuk membantu karyawan bekerja 

di cloud secara lebih aman dan efisien. Kedua Chromebook Acer terbaru memiliki sasis aluminium 

premium yang memberikan daya tahan kelas militer (AS-MIL-STD 810G), dan pembaca sidik jari yang 

terintegrasi, serta sertifikasi Citrix Ready. 

Selain itu, kedua Chromebook Acer baru memberi para pekerja berbasis 

awan kumpulan fitur peningkatan produktivitas yang akan membantu 

mereka bekerja lebih efisien, termasuk layar Full HD dan prosesor Intel® 

Core™ Gen ke-8 untuk kinerja yang luar biasa, juga daya tahan baterai 

hingga 12 jam1. 

“Penambahan sasis premium yang tahan lama serta pembaca sidik jari terintegrasi dalam Acer 

Chromebook terbaru meningkatkan keamanan dan keandalan perangkat ini,” ujar James Lin, General 

Manager, Notebooks, Bisnis Produk IT, Acer Inc. “Semua karyawan -- baik karyawan di perusahaan besar, 

bisnis kecil, atau lingkungan pendidikan -- membutuhkan PC yang handal dan kuat serta mampu 
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membantu melindungi data mereka, memiliki kinerja yang baik, dan rupa yang bagus. Acer Chromebook 

terbaru ini menjawab semua tuntutan itu." 

Perlindungan Premium: Desain Aluminium Tahan Lama, Pembaca Sidik Jari 

Acer Chromebook 715 dan Acer Chromebook 714 terbaru, sama-sama 

memiliki sasis tahan lama, serba aluminium, tahan benturan, dan 

tampak bagus saat berada di sisi meja yang langsung berhadapan 

dengan pelanggan, serta saat karyawan melakukan kunjungan ke klien 

atau pertemuan di luar kantor. Desain yang diperkuat memberikan 

perlindungan tingkat militer (memenuhi persyaratan AS-MIL-STD 

810G) sehingga tahan terhadap benturan hingga jarak 48 inci (122 cm) dan beban jatuh seberat 132 pon 

(60 kg). Sasis aluminium anodized tahan terhadap penggunaan sehari-hari, anti benturan, serta tahan 

banting, retak dan korosi untuk mempertahankan tampilan dan cita rasa kelas atas. 

Touchpad Corning® Gorilla® Glass memungkinkan navigasi lancar melalui aplikasi, situs web, dan 

pekerjaan lain. Ditambah, touchpad ini memiliki fungsi klik di mana saja dan juga anti gores, serta anti 

lembab.  

Untuk perlindungan yang lebih, Acer Chromebook 715 dan Acer Chromebook 714 menyediakan pembaca 

sidik jari terintegrasi yang diletakkan di sebelah keyboard. Ideal untuk lingkungan kerja kolaborasi yang 

saling berbagi, pembaca sidik jari memberi karyawan cara cepat dan aman untuk membuka kunci 

perangkat dan berbagi dengan rekan kerja. 

Tersertifikasi Citrix Ready, Acer Chromebook terbaru sepenuhnya kompatibel dengan solusi Citrix untuk 

meningkatkan mobilitas bisnis, jaringan, dan platform cloud. 

Acer Chromebook 715 - Chromebook Pertama dengan Keypad Numerik untuk Input Mudah 

Acer Chromebook 715 terbaru adalah Chromebook Acer pertama yang menyertakan keypad numerik 

khusus. Layarnya yang besar menyediakan ruang yang cukup untuk keypad, yang memberi pekerja 

berbasis cloud di bidang ritel, keuangan, dan layanan -- serta dalam sains, teknologi, teknik, dan 

matematika (STEM) -- cara yang efisien untuk memasukkan data. Selain itu, Acer Chromebook 715 juga 

memiliki keyboard dengan lampu latar sehingga produktivitas dapat berlanjut dalam kondisi cahaya 

redup. 
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Layar IPS 15,6 inci memungkinkan tampilan beberapa aplikasi dan tab dalam resolusi Full HD 1920x1080 

piksel yang cemerlang. Acer Chromebook 715 hadir dalam opsi layar sentuh dan tampilan standar. 

Acer Chromebook 714 Menghadirkan Layar dengan Bezel Ramping 14 inci 

Karyawan yang bekerja dari jarak jauh akan menyukai desain ringkas Acer Chromebook 714 dan tampilan 

layar Full HD 14 inci yang imersif. Bezel ramping yang berukuran hanya 6,18 mm (0,24 inci) mengurangi 

dimensi keseluruhan dan menjaga fokus pada visual yang jelas dan cerah. Seperti Acer Chromebook 715, 

Acer Chromebook 714 juga memiliki teknologi IPS dan hadir dalam opsi layar sentuh dan standar. 

Daya Tahan Baterai Sepanjang Hari dan Kinerja yang Meningkat 

Acer Chromebook 715 dan Acer Chromebook 714 baru menghadirkan 

masa pakai baterai terdepan hingga 12 jam. Sehingga dapat 

digunakan untuk produktivitas sehari penuh di luar ruangan atau di 

lingkungan yang terus berhadapan dengan pelanggan. Keduanya 

dapat ditenagai oleh serangkaian pilihan prosesor, termasuk prosesor 

Intel Core i5 dan Core i3 Gen ke-8, serta opsi Intel® Celeron® dan 

Intel® Pentium® Gold. 

Tetap Terhubung 

Acer Chromebook terbaru memiliki port USB 3.1 Tipe-C di setiap sisinya sehingga pengguna dapat 

terhubung ke perangkat dan diletakkan di sisi yang paling nyaman. Port dapat digunakan untuk transfer 

data cepat, sambungan ke layar eksternal, dan untuk mengisi daya perangkat lain. Kedua Acer 

Chromebook baru turut memiliki port USB 3.0 dan pembaca kartu MicroSD. 

Acer Chromebook 715 dan Acer Chromebook 714 menyediakan Dual Band Wireless-AC 

802.11ac/a/b/g/n 2x2 yang cepat dan dapat diandalkan, sementara Bluetooth 4.2 memberikan koneksi 

yang nyaman ke periferal lain. 

Aksesori Acer USB-Type-C Dock secara opsional dapat dihubungkan melalui satu kabel ke Acer 

Chromebook 715 dan 714 terbaru, dengan mudah mengubahnya menjadi workstation bertenaga yang 

dapat terhubung ke display eksternal, printer, dan banyak lagi. Port yang nyaman dan ringkas ini 

memungkinkan transfer video, audio, dan data dengan kecepatan tinggi, serta membuat meja frontliner 

atau area kerja terlihat rapi dan tidak berantakan. 
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Keamanan, Kecepatan, dan Kesederhanaan Chrome OS 

Acer Chromebook terbaru berfungsi baik dengan solusi Google Chrome Enterprise yang membantu bisnis 

mengelola perangkat dalam skala besar. Ideal untuk berbagai lingkungan bisnis termasuk saat karyawan 

berbagi perangkat dan mobile -- seperti dalam perawatan kesehatan dan ritel -- Chrome Enterprise 

membantu menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi pekerja berbasis cloud. 

Departemen IT akan menyukai cakupan keamanan komprehensif serta terintegrasi, yang merupakan 

bagian dari Chrome Enterprise. Administrator IT akan dimudahkan dalam mengendalikan pembaruan, 

mengonfigurasi aplikasi, menggunakan ekstensi dan kebijakan, serta lebih banyak lagi manajemen 

berbasis web. Hal ini membuat Acer Chromebook baru mudah digunakan dan dikelola untuk 

mempercepat waktu kerja dan mengurangi total biaya kepemilikan (total cost of ownership). 

Pelanggan akan memiliki akses ke aplikasi Chrome terbaru dan jutaan aplikasi Android untuk 

produktivitas, konektivitas, layanan, dan banyak lagi. Acer Chromebook 715 dan Acer Chromebook 714 

terbaru akan sepenuhnya mendukung aplikasi Android melalui Google Play. 

Acer Chromebook baru tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga mudah digunakan secara bergantian 

di antara karyawan, siswa, dan lainnya. Masuk ke akun Google memungkinkan akses ke Gmail, Google 

Documents, aplikasi, ekstensi, bookmark, dan lainnya. Chromebook berjalan di platform Google Chrome 

OS, yang secara otomatis terbarui dan menggunakan berbagai tingkat keamanan untuk tetap waspada 

terhadap ancaman online yang terus berkembang. 

Harga dan Ketersediaan 

 

Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. Kunjungi 
acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk di Indonesia.  

 

Acer Chromebook 714 dan 715 diperkenalkan pada acara next@acer di New York, Amerika Serikat. 
Kunjungi halaman www.acer.com/nextatacer untuk dapatkan informasi mengenai rangkaian perangkat 
dan solusi terbaru dari Acer untuk gamers, kreator, keluarga, pelajar, hingga para professional. 

 

*** 
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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 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 12 tahun berturut-turut, Indonesia 

Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori laptop, Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 

tahun 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 & www.facebook.com/predatorgamingindonesia 

Twitter   : @acerID 

YouTube   : www.youtube.com/acerindonesia  

Instagram : acerID & predatorgamingindonesia 

Contact Center : 1500155 

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

 

 

Media Contacts 

 

Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 

Public Relations & Digital Marketing Manager - Acer Indonesia 

anandita.puspitasari@acer.com 

+6281286566755 

Adhi Saudi 

Advo Indonesia - Public Relations 

adhi@advo-indonesia.com 

+628891445945 

 

  

© 2019 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered 
trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change 
without notice or obligation and may not be available through all sales channels. Prices listed are manufacturer suggested retail 
prices and may vary by location. Applicable sales tax extra. 

http://www.socialbakers.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://www.youtube.com/acerindonesia


 

 6 

 

1 Daya tahan baterai didasarkan pada Google power_LoadTest untuk model non-touch (http://www.chromium.org/chromium-
os/testing/power-testing). Masa pakai baterai aktual bervariasi berdasarkan model, konfigurasi, aplikasi, pengaturan manajemen 
daya, kondisi pengoperasian, dan fitur yang digunakan.  

                                                                            


