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Acer Menghadirkan Desain Tipis dengan Performa 
Terbaik dalam Jajaran Lengkap Laptop hingga 
Desktop All-in-One Terbaru  
 
Acer menawarkan solusi lengkap untuk gaya hidup mobile dan stylish maupun produktivitas yang optimal 
melalui peluncuran laptop tipis Swift 5, Swift 3, Aspire 5, desktop Aspire C24 dan Aspire C22 dengan 
performa lebih baik berkat prosesor Intel® Core™ generasi ke-10.  

 
Ringkasan untuk Editor 
● Generasi terbaru Swift 5 kini didukung prosesor terbaru Intel® Core™ i7-1065G7 dan NVIDIA® GeForce® MX250 

yang memberikan kinerja maksimal dengan ketipisan 14,95 mm dan bobot ringan 990 gram 
● Swift 3 mengemas performa tinggi ke dalam sasis tipis 15,95 mm dengan prosesor Intel® Core™ i7-1065G7 Gen 

ke-10 dan GPU NVIDIA® GeForce® MX250, menjaga semuanya bekerja pada kecepatan optimal 
● Aspire 5 hadir sebagai laptop dengan desain tertipis di kelasnya dengan ketipisan hanya 17,9 mm dan berat 1,5 

kg, dan daya tahan baterai hingga 14 jam 
● Aspire C24 dan Aspire C22 all-in-one ultra-tipis 6,8 mm dengan desain hemat tempat dan elegan, hadir dengan 

tampilan yang stylish dan kelengkapan fitur yang dapat diandalkan oleh pelajar dan seluruh keluarga. Desktop 
AIO Aspire C menghadirkan pilihan terbaik untuk para pengguna yang membutuhkan desktop dalam aktivitas 
kesehariannya. 

● Lini laptop terbaru Acer juga sudah dilengkapi dengan Office Home and Students 2019 dengan senilai 
Rp1.799.000 untuk mendukung kemudahan dan produktivitas kerja yang maksimal. 

 
Jakarta, 16 Oktober 2019 – Acer menawarkan jajaran lengkap laptop tipis mulai dari seri Swift yang 
populer sampai dengan seri Aspire untuk laptop dan desktop all-in-one terbaru sebagai jawaban atas 
kebutuhan konsumen terhadap gaya hidup mobile dan stylish, maupun produktivitas yang optimal. 
Hadirnya generasi terbaru lengkap Swift 5, Swift 3, Aspire 5, Aspire C24 dan Aspire C22, memperkuat 
kepemimpinan Acer sebagai merek teknologi pertama yang memperkenalkan pilihan lengkap laptop dan 
desktop dengan performa lebih baik berkat prosesor Intel® Core™ Gen ke-10 pertama di Indonesia, untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam.  
 
“Kami sangat bangga dengan hadirnya generasi terbaru yang lengkap mulai dari laptop tipis dengan 
design stylish di produk terbaru Swift 5, Swift 3 dan Aspire 5, juga desktop Aspire C24 dan Aspire C22, 
yang semuanya menawarkan peningkatan performa hingga 16% lebih cepat dibanding generasi 
sebelumnya. Desain tipis dan stylish tidak berarti kompromi terhadap performa”, kata Herbet Ang, 
Presiden Direktur Acer Indonesia.  
 
“Prosesor Intel® Core™ Gen ke-10 mendefinisikan kembali apa yang mungkin terjadi pada laptop modern 
dengan menghadirkan AI skala luas ke PC untuk pertama kalinya, arsitektur grafis baru untuk lompatan 
kinerja dengan grafis Iris Plus, dan terintegrasi dengan konektivitas terbaik di kelasnya dengan Wi-Fi 6 
(Gig +) dan Thunderbolt 3, ” kata Santhosh Viswanathan, Managing Director Intel Asia Pacific Japan 
Territory. “Intel dan Acer senantiasa berkolaborasi dengan baik untuk menghadirkan kinerja dan 
kapabilitas platform pada laptop Swift dan Aspire baru yang dirancang dengan baik.” 
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Swift 5, Laptop 14-inchi Teringan di Dunia dari Acer 
Swift 5 laptop 14-inci dengan ketipisan desain 14,95 mm telah dikenal sebagai laptop tipis premium yang 
paling ringan. Generasi terbaru berbobot hanya 990 gram, yang kini telah memiliki grafis discrete 
NVIDIA® GeForce® MX250 dan dengan grafis terintegrasi Intel Iris Pro. Layarnya dilengkapi bezel terpadu 
tiga sisi yang tipis.  
 
Dirancang untuk para profesional yang selalu mobile, Swift 5 adalah laptop ringan dan kokoh dengan daya 
tahan baterai hingga 12,5 jam. Swift 5 mendukung pengisian cepat, menyediakan hingga 4,5 jam 
penggunaan hanya dalam waktu 30 menit pengisian batere1. 
 
Swift 3, Laptop yang Stylish dengan Kinerja Maksimal 
Laptop Swift 3 yang stylish dan ringan ini memiliki layar IPS Full HD 14 inci, tersedia dalam warna abu-abu 
baja dan merah muda favorit milenial, dengan bobot hanya 1,19 kg. Swift 3 memiliki performa tinggi 
dalam sasis tipis 15,95 mm dengan grafis terintegrasi Intel Iris Plus dan GPU NVIDIA® GeForce® MX250 
diskrit opsional, menjaga semuanya berjalan pada kecepatan optimal dan dual-band Intel Wi-Fi 6, untuk 
pengalaman nirkabel yang lebih cepat, lebih lancar dan lebih menyenangkan. 
 
Swift 3 memberikan daya tahan baterai hingga 12,5 jam dan menawarkan kemampuan pengisian cepat: 
30 menit pengisian daya dapat memberikan masa pakai baterai 4 jam dalam kondisi pemutaran 
video.2Swift 3 juga menyertakan Acer Color Intelligence ™ dan Acer ExaColor Technology untuk 
menghadirkan gambar yang lebih jelas dan hidup. 
 
Aspire 5, Laptop dengan Visual Mengagumkan dan Tertipis di Kelasnya 
Aspire 5 merupakan salah satu laptop tertipis di kelasnya dengan ketipisan 17.9 mm dan bobot hanya 1.5 
kg, cocok untuk mereka yang mengutamakan fungsi laptop dan desain premium. Satu hal yang menjadi 
keunggulan laptop satu ini adalah kualitas gambar yang jernih dan warna yang cemerlang berkat layar 
real IPS yang mendukung color gamut hingga 100% sRGB. Teknologi Acer ExaColor™ menghadirkan 
tampilan visual lebih cerah, jernih, dan tampak nyata dibandingkan layar biasa.  
 
RAM yang dapat di-upgrade hingga 20 GB membantu multitasking menjadi lebih lancar. Performa grafis 
laptop semakin optimal dengan NVIDIA GeForce MX250. Kartu grafis ini sudah mengakomodir kebutuhan 
gaming casual atau hiburan. Laptop Aspire 5 mampu mendukung produktivitas pengguna dengan daya 
tahan baterai hingga 14 jam.  
 
Aspire C Series, Desktop All-in-one untuk Keluarga Anda 
Dengan bezel hanya setipis 3,7 mm dan 92% screen-to-body ratio, desktop all in one Acer Aspire C hadir 
menyajikan detail lebih baik, warna lebih tajam, tampilan penuh gaya dan fitur-fitur yang dapat 
diandalkan baik oleh pelajar maupun seluruh keluarga. Aspire C Series tersedia mulai dengan ukuran 24-
inci untuk Aspire C24, dan 22-inci untuk Aspire C22 - keduanya hadir dengan opsi layar Full HD IPS. 
Dengan ruang penyimpanan yang cukup hingga 1 TB melalui M.2 NVMe SSD dan hingga 2 TB dengan HDD 
2,5 inci, seri Aspire C adalah all-in-one ideal untuk banyak pengguna dengan beragam kebutuhan. 
 
Tersedia empat port USB 3.1 Gen 11 untuk menghubungkan periferal, memberikan fleksibilitas untuk 
mengakomodasi kebutuhan seperti mencetak, bermain game, dan menggunakan mouse atau keyboard 
untuk mengerjakan tugas dalam waktu lebih lama.  
 
Mata pengguna dilindungi dengan Acer Vision Care, serangkaian teknologi seperti Acer Bluelight Shield, 
yang mengurangi paparan cahaya biru, dan teknologi Flickerless yang mengurangi kerlip layar sehingga 
nyaman bagi pengguna pada sesi pemakaian yang lama. 
 
 

 
1 Listed battery life is based on testing using Web browsing. The test clip loops the loading of 50 selected websites using Microsoft 

Edge every 30 seconds, until the battery is drained. Stated battery life is for comparison purpose only. Actual battery life varies by 
model, configuration, applications, video chip format and features used. A battery's maximum capacity decreases with time and use. 
Battery life test configuration: 10th Gen Intel® Core™ i5, NVIDIA® GeForce® MX250, FHD, SSD only, 16GB of LPDDR4X memory. Battery 
life test condition: 100 nits LCD brightness, 50% speaker volume, WLAN on, Bluetooth on, no direct Internet connection 
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Harga dan Ketersediaan 
Lini lengkap perangkat Acer yang diperkenalkan telah tersedia untuk pengguna di Indonesia mulai 
Oktober 2019 secara online maupun jaringan penjualan Acer yang tersebar luas. Untuk memastikan 
produktivitas kerja secara maksimal, Acer memberikan penawaran menarik untuk tiap pembelian lini 
laptop yang dilengkapi dengan Office Home and Students 2019 senilai Rp 1.799.000. Dengan demikian, 
pengguna mendapatkan kemudahan dalam menggunakan perangkat barunya tanpa dipusingkan 
instalasi aplikasi.  
 
1. Swift 5 (SF514-54GT) tersedia mulai Rp15.999.000 (lengkap dengan Office Home and Students 2019) 
2. Swift 3 (SF314-57) tersedia mulai Rp8.999.000 (lengkap dengan Office Home and Students 2019) 
3. Aspire 5 (A514-52) tersedia mulai Rp10.499.000 (lengkap dengan Office Home and Students 2019) 
4. Aspire 5 (A514-52) tersedia mulai Rp8.699.000 
5. Aspire C22 (C22-960) tersedia mulai Rp7.049.000 
6. Aspire C24 (C24-960) tersedia mulai Rp7.249.000  
 
Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk dan penawaran terkini dari Acer Indonesia di blog resmi 
http://acerid.com dan layanan media sosial Acer Indonesia.  
 

*** 

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 106 lokasi di 84 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  
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 
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