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News Flash 

 

Dukung Milennials untuk Bisa Berkarya Terus, 
Acer Berikan Langsung Productivity Package 
untuk Tiap Pembelian Laptop Tipis Swift 3 
 

Acer menghadirkan penawaran menarik untuk tiap pembelian laptop tipis Swift 3 yaitu productivity 

package berupa pre-installed Office Home & Student (senilai Rp 1.799.000) langsung tanpa tambahan 

biaya apapun. Aplikasinya pun bisa digunakan seumur hidup. Paket ini sangat cocok bagi pengguna 

yang membutuhkan aplikasi Office klasik, termasuk Word, Excel dan PowerPoint untuk Windows 10 

sehingga pengguna #bisaberkaryaterus. 

Jakarta, 27 Februari 2020 – Mobilitas dan produktivitas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan 
dari kehidupan millenials pada era digital saat ini. Untuk mendukung gaya hidup tersebut, tentunya 
millenials memerlukan dukungan perangkat dan aplikasi yang andal. Aplikasi Office merupakan salah 
satu aplikasi penting yang wajib ada di dalam perangkat laptop yang dapat meningkatkan 
produktivitas di manapun berada sehingga pengguna bisa berkarya terus.  

Menyadari pentingnya kebutuhan akan aplikasi Office tersebut, terutama bagi kalangan pelajar dan 
pekerja, Acer memberikan productivity package berupa pre-installed Office Home & Student yang 
disertakan dalam setiap pembelian laptop tipis populer yaitu seri Swift 3 (Swift 3 Air, Swift 3 Acer Day 
Edition & Swift 3 Infinity).  

Pelanggan akan memperoleh langsung productivity package dengan value senilai Rp1.799.000 berikut 
penggunaan yang bisa seumur hidup. Tawaran menarik ini tentunya akan membantu para milennial 
untuk bisa terus berkarya dan semakin produktif dengan dukungan laptop tipis Acer yang disertai 
dengan aplikasi Office andalan. Perpaduan keunggulan laptop tipis Swift dan Office Home & Student 
menjadikan apapun aktivitas pengguna terasa semakin mudah dan cepat.  
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Berikut pilihan laptop tipis unggulan Swift 3 dari Acer yang dilengkapi dengan pre-installed Office 
Home & Student:  

Swift 3 Air 

Swift 3 Air (SF313-51) merepresentasikan laptop masa kini yang light dan fashionable pada desainnya. 
Laptop tipis ini bisa diandalkan dengan kekuatan baterai hingga 13 jam dan dapur pacu yang 
memuaskan berkat prosesor Intel® Core dengan 512GB pCle NVMe SSD. Layarnya menggunakan IPS 
Full HD yang dilapisi Corning® Gorilla® Glass serta wide viewing angle hingga 170 degrees untuk 
kenyamanan bekerja berjam-jam. Laptop Swift 3 Air (SF313-51) ditawarkan mulai harga Rp8.999.000 
(prosesor Intel® Core™ i5).  

Swift 3 Infinity 

Menampilkan bentuk desain slim dan narrow bezel pada layar, membuat Swift 3 Infinity (SF314-55G) 
begitu stylish. Kekuatannya bukan hanya pada desain, namun dapur pacu yang disematkan prosesor 
Intel® Core dengan 512GB pCle NVMe SSD membuat performanya efisien yang memungkinkan 
pengguna bekerja multitasking tanpa gangguan lag. Dengan daya tahan baterai sampai 12 jam, 
pengguna bisa bekerja atau bermain dengan laptop ini sampai puas. Laptop Swift 3 Infinity (SF314-
55G) ditawarkan mulai harga Rp9.999.000 (prosesor Intel® Core™ i5).  

Swift 3 Acer Day Edition  

Desain super tipis, hanya 17,95mm serta berat 1,5kg dengan bezel tipis, laptop seri ini sangat nyaman 
banget untuk dibawa-bawa. Laptop Swift 3 Acer Day Edition (SF314-56G) dilengkapi prosesor Intel® 
Core™ dengan grafis NVIDIA® GeForce® MX250 yang menghadirkan performa kencang. Adanya dual-
storage SSD dan HDD menjadikan laptop ini mampu menyimpan banyak file namun tetap responsif 
saat bekerja. Laptop Swift 3 Acer Day Edition kini ditawarkan dengan harga Rp11.799.000 (dengan 
Intel® Core™ i7).  

Selain di lini laptop Swift 3, productivity package Office Home & Student juga dihadirkan untuk 
pembelian laptop dengan prosesor Intel terbaru yaitu Intel® Core™ Generasi ke-10 yaitu laptop Aspire 
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5 (A514-52G), Swift 3 Infinity 2 (SF314-57G) dan Swift 5 (SF514-54GT) serta laptop Swift 3 Acer Day 
Edition 2 (SF314-41) dengan prosesor AMD Ryzen™ 5 Generasi ke-2. 

Untuk mendapatkan perangkat laptop tipis dari Acer lengkap dengan productivity package Office 
Home & Student, segera kunjungi Acer eStore di https://store.acer.com/en-id/, ecommerce yang 
terpercaya ataupun toko komputer terdekat di kota Anda. Dapatkan informasi terkini mengenai 
produk dan promo dari Acer Indonesia pada blog resmi http://acerid.com.  

 

** 

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 
Acer Indonesia - Marketing Communications Manager  
anandita.puspitasari@acer.com 
+6281286566755 

Raissa Janitra Gianti 
Advo Indonesia - Public Relations 
raissa@advo-indonesia.com 
+628891445945 
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