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Hadir Lebih Baik dalam Memenuhi Kebutuhan
Kreator, Acer Memperluas Lini ConceptD dengan
Laptop, Desktop, dan Monitor Baru
Ringkasan Editor:
●

Acer memperluas jajaran laptop, desktop, dan monitor dari lini ConceptD untuk mendukung
kreator dengan menghadirkan keunggulan performa dan desain yang elegan.

●

Laptop konvertibel terbaru menggunakan engsel inovatif Ezel dari Acer memiliki spesifikasi
mengesankan dan sejumlah fitur yang didesain untuk mendukung alur kerja yang intuitif.

●

Trio monitor dengan PANTONE yang tervalidasi hadir untuk menghasilkan akurasi warna yang
tinggi, ditujukan untuk para editor video/foto dan animator professional.

●

Seri desktop ditujukan untuk studio desain kecil dan pekerja di industri kreatif yang mengemas
kualitas grafik tingkat profesional ke dalam perangkat komputer yang kecil dan apik.

Jakarta, 26 Juni 2020 - Acer melalui acara next@acer yang dilaksanakan secara virtual dari Taiwan,
mengumumkan hadirnya perangkat laptop, desktop, dan monitor baru dalam lini ConceptD yang
merupakan serangkaian perangkat canggih dirancang khusus untuk para kreator.
Laptop ConceptD 3 hadir sebagai laptop konvertibel dengan engsel inovatif Ezel ditujukan kepada para
kreator dengan mobilitas tinggi, desktop ConceptD 100 yang tangguh untuk kreator yang bekerja di
studio kreatif dan berbisnis skala kecil, serta tiga monitor ConceptD yaitu ConceptD CP5, ConceptD
CP3 dan ConceptD CM3 untuk pekerja grafis profesional.
Lini ConceptD meliputi beragam perangkat yang sesuai dengan kebutuhan para kreatif profesional di
beragam bidang mulai dari mahasiswa desain, creator konten YouTube hingga perancang CAD, editor
video, ilustrator dan animator.
Laptop ConceptD 3 Ezel dan ConceptD 3 - Kreativitas Mobile
Ditujukan untuk mahasiswa desain, desainer freelance dan studio desain kecil, Acer kini menghadirkan
pilihan lengkap laptop ConceptD 3 berperforma tinggi. Tangguh untuk menangani pekerjaan CAD kelas
sedang hingga rumit dengan cepat dan akurat. Tampilan dan spesifikasi grafis yang kuat menjadi
menjadi sangat penting di laptop ConceptD 3 Ezel dan ConceptD 3. Kedua laptop tersebut kini lebih
1

Siaran Pers
tipis dan ringan dengan desain konvertibel dan clamshell dengan pilihan layar 15,6 inci dan 14 inci,
sehingga memudahkan pekerjaan editing dan menampilkan hasil karya saat bepergian.

Laptop ConceptD 3 Ezel – Bergaya Kreatif
ConceptD 3 Ezel dengan desainnya yang inovatif adalah laptop konvertibel yang dirancang untuk
memberi pengalaman yang paling intuitif bagi para kreator. Dilengkapi dengan lampu backlit
berwarna oranye yang dikombinasikan pada bodi logam putih bersih serta trackpad kaca berukuran
besar nan mewah yang mendukung gerakan multi-fingers. Engsel inovatif Ezel dari Acer membuat
perangkat ini fleksibel dan tampil elegan, memungkinkan kreator untuk menggunakannya dalam
enam mode seperti mode stand yang cocok untuk menggambar atau mode display untuk
menampilkan hasil karyanya. Mode penggunaan lainnya adalah mode float yang dapat disesuaikan
posisinya, mode laptop pada umumnya, mode pad dan mode share.
Selain daya tahan baterai hingga 18 jam1, keunggulan lain pada perangkat ini meliputi adanya tomboltombol yang dapat diprogram dan serangkaian opsi untuk konektivitas, seperti SDcard 7.0 reader dan
port Thunderbolt 3 USB Type-C. Seluruh keunggulan teknologi dan fitur ini tercakup dalam laptop yang
hanya berbobot 1,68 kg (14'', 3,7 lbs) atau 1,95 kg (15'', 4,29 lbs).
Laptop ini memiliki layar sentuh tervalidasi FHD PANTONE dengan ukuran 14 atau 15,6 inci yang
mencakup 100% gamut warna sRGB dan memiliki tingkat akurasi warna Delta E<2 . Kualitas layar yang
seperti nyata ini sangat sesuai untuk menggambar dengan menggunakan Acer Active Stylus, yang
menampilkan 4.096 tingkat sensitivitas tekanan, dan kreator dapat menggunakan mode float untuk
menemukan sudut gambar ideal mereka.
ConceptD 3 Ezel ditenagai prosesor Intel® Core™ i7-10750H 10th Gen atau Intel Core i5-10300H 10th
Gen, GPU NVIDIA® Quadro® T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) atau GeForce® GTX 1650Ti dan penyimpanan
SSD PCIe 1TB. Spesifikasi ini memungkinkan ConceptD 3 untuk menangani pekerjaan yang tidak hanya
menggambar atau membuat sketsa tetapi juga animasi dan pemodelan 3D — semuanya berjalan pada
tingkat kebisingan 40 dBA bahkan bias lebih sunyi lagi.
Laptop ConceptD 3 – Kebebasan dalam Berkreasi
Laptop berperforma tinggi ConceptD 3 memiliki desain timeless yang memungkinkan untuk bekerja
dan berkreativitas di mana saja. Ideal bagi mereka yang lebih memilih bentuk klasik sebuah laptop,
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Klaim masa pakai baterai berdasarkan MobileMark 2014. Masa pakai baterai yang sebenarnya bervariasi tergantung pada spesifikasi
produk, pengaturan komputer, dan aplikasi atau fitur yang diluncurkan. Kapasitas maksimum semua baterai berkurang seiring waktu dan
penggunaan.
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dengan masa pakai baterai 20 jam memberi fleksibilitas bagi para kreator untuk mengedit dan
menampilkan karya mereka dimanapun mereka berada. Didukung oleh GPU NVIDIA Quadro T1000
(ConceptD 3 Pro) atau GeForce GTX 1650Ti dan prosesor Intel Core H-series 10th Gen, dirancang
khusus untuk menangani semua pekerjaan desain color-critical 2D atau 3D pada layar FHD 14 atau
15,6 inch yang tervalidasi PANTONE.

Desktop ConceptD 100 - Buka Kreativitas
Desktop ConceptD 100 sangat ideal untuk desain 2D dengan grafis intensif dan pemodelan 3D CAD
entry-level, menjawab kebutuhan spesifik kreator profesional dan ruang kelas multimedia. Desktop
ConceptD 100 dilengkapi dengan prosesor Intel Core 9th Gen dan GPU NVIDIA GeForce atau Quadro,
yang memungkinkan kreator 2D dan tugas ringan 3D untuk berakselerasi dengan cepat dan andal. PC
berukuran kecil ini hadir dengan penyimpanan SSD ultra-fast hingga 256 GB, konektivitas serba bisa
dan RAM DDR4 32 GB, yang memungkinkan kreator untuk memanfaatkan penggunaan simultan
semua aplikasi penting tanpa penundaan. Asupan udara depan dan ventilasi samping membuat
workstation mini ini tetap sejuk dan memastikan tingkat kebisingannya tetap di bawah 40 dBA, atau
setara dengan kesunyian di ruang perpustakaan. ConceptD 100 memadukan berbagai fitur hebat dan
gaya, hadir dalam desain melengkung yang elegan, sangat sesuai untuk digunakan di kantor atau ruang
kerja berdesain modern.

Monitor ConceptD CP5 dan CP3 - Visual Akurat yang Menakjubkan
Seri monitor ConceptD CP5 dan ConceptD CP3 ditujukan untuk kreator grafis komputer profesional,
video editor dan animator yang membutuhkan monitor berkinerja tinggi dengan akurasi warna yang
tajam dan kompatibilitas yang dapat diandalkan. Kedua monitor dirancang untuk mereka yang
mencari resolusi, akurasi warna dan gamut warna yang luas, kemampuan untuk bekerja dengan
konten HDR, kecepatan refresh tinggi untuk gambar yang bebas blur dan layar besar untuk
memfasilitasi proses desain dan mendukung kolaborasi.

Model CP5271U V menampilkan keakuratan warna Delta E<1 dan PANTONE yang tervalidasi dengan
1,07 miliar warna. Untuk kualitas gambar yang halus, ConceptD CP3 memiliki resolusi WQHD 2560 x
1440, VESA DisplayHDR 600, kompatibel dengan Adaptive-Sync dan dapat di-overclock hingga
kecepatan refresh 170 Hz, menjadikannya ideal untuk pengeditan video profesional dan pekerjaan CG.
Monitor ini dapat mencakup 99% ruang warna Adobe RGB dan memiliki waktu respons cepat 1ms
(GTG), untuk menghasilkan gambar yang kaya warna dan hidup.

3

Siaran Pers
Monitor ConceptD CP3, juga ditujukan untuk kreator profesional, editor video, animator dan desainer
grafis, memiliki spesifikasi yang serupa dan mendukung 98% dari gamut warna luas DCI-P3, WQHD
3840 x 2160 dengan refresh rate hingga 165 Hz serta VESA DisplayHDR 400.

Monitor ConceptD CM3 – Hidupkan Imajinasi
Rangkaian monitor ConceptD CM3 ditujukan khusus untuk desainer grafis profesional dan editor foto
yang menginginkan monitor yang dapat menampilkan konsep desain terperinci dan konten 3D.
Monitor ini sangat ideal untuk desainer profesional yang perlu melakukan tugas dengan cepat dan
lancar dengan akurasi warna luar biasa, tampilan bebas blur dan rentang warna yang luas serta HDR
luar biasa dan kompatibilitas yang dapat diandalkan. Lini ini ideal untuk pembuat konten yang
melakukan pemodelan 3D, mengedit citra statis, dan melakukan tugas rendering. Layar besar yang
dimilikinya mendukung proses desain dan memfasilitasi kolaborasi.

Model CM3271K menawarkan layar 4K UHD 3840 x 2160 piksel dengan response time 4ms (G ke G),
refresh rate 60 Hz, dan gamut warna luas yang mendukung 99% ruang warna Adobe RGB. Monitor ini
kompatibel dengan AMD Radeon FreeSync, dan dengan validasi PANTONE, Delta E<2 dan dukungan
DisplayHDR™ 400 bersertifikat VESA, kreator akan mendapatkan akurasi warna dan pencahayaan yang
lebih baik.

Harga dan Ketersediaan
Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing negara. Kunjungi
www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia.
Laptop ConceptD 3, ConceptD 3 Ezel, ConceptD 100, ConceptD CP5, ConceptD CP3 dan ConceptD CM3
sudah diluncurkan pada acara next@acer di Taipei, Taiwan. Kunjungi www.events.acer.com untuk
mendapatkan informasi mengenai rangkaian perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk gamers,
creators, profesional keluarga, hingga para pelajar.
**
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
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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 13 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
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Press Room

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: acerID
: www.acerid.com/press-room

Media Contacts Acer Indonesia
Anandita Puspitasari
Acer Indonesia – Consumer Marketing Manager
anandita.puspitasari@acer.com
+6281286566755

Raissa Janitra
Advo Indonesia - Public Relations
raissa@advo-indonesia.com
+6281932220668
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