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Lini Laptop Terbaru dari Acer Swift 3X, Spin 3, 

Spin 5 dan Aspire 5 

 

Ringkasan Editor  

• Laptop Swift 3X menghadirkan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 dan solusi grafis diskrit 

Intel® Iris® Xe MAX baru untuk menawarkan kinerja saat bepergian yang bertenaga bagi para 

profesional 

• Model baru seri Spin yang menghadirkan Acer Active Stylus memberikan pengalaman fleksibel 

dan layar lebih luas kepada profesional yang bergaya 

• Model baru dalam jajaran Aspire menjadi yang terdepan dengan menghadirkan prosesor Intel 

Core Generasi ke-11 terbaru dengan grafis Intel® Iris® Xe dan GPU NVIDIA® GeForce® MX 450 

 

Jakarta, 22 Oktober 2020 - Acer hari ini memperkenalkan rangkaian laptop baru bertenaga di seluruh seri 

populer Swift, Spin dan Aspire, yang menampilkan kinerja prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 dengan 

grafis Intel® Iris® Xe. Dirancang untuk mendorong desain PC ultra-portabel ke area baru, jajaran perangkat 

yang diperbarui     ini hadir dengan fitur-fitur intuitif, estetika desain yang bercita rasa tinggi, dan teknologi 

terbaru dalam balutan desain yang tipis dan ringan. 

 

Acer Swift 3X – Tipis, Ringan, dan Performa Unggul untuk Mobilitas 

Swift 3X hadir dengan solusi grafis diskrit Intel® Iris® Xe MAX baru yang dipasangkan dengan prosesor Intel 

Core Generasi ke-11. Menawarkan kemampuan unik dan kinerja yang bertenaga saat bepergian kepada 

profesional kreatif seperti fotografer dan YouTuber untuk bekerja sekaligus bermain game. Modern dan 

ringan, Swift 3X memiliki bobot hanya seberat 1,37 kg dengan kemampuan melibas tugas-tugas yang 

paling intensif dengan daya tahan baterai hingga 17,5 jam. Bahkan baterai di dalamnya juga dapat diisi 

dengan cepat untuk      kemampuan 4 jam penggunaan hanya dalam 30 menit pengecasan. Warna kontras 

dan detail menjadi tampilan pada layar 14 inci FHD IPS semakin hidup. Layar ini mencakup 72% dari gamut 

warna NTSC dan menawarkan rasio layar-ke-bodi 84%, sementara konten dapat dimuat lebih cepat 

berkat kecepatan koneksi yang lebih laju dari Intel® Wi-Fi 6 (Gig+). Swift 3X juga dilengkapi dengan banyak 

port, termasuk USB-C, Thunderbolt™ 4 dan USB 3.2 Gen 2, memastikan transfer data yang cepat dan 

nyaman. 

 

“Seri Swift selalu hadir mendorong batas inovasi, mencoba memasukkan kekuatan sebanyak-banyaknya 

ke dalam bentuk seportabel mungkin,” kata Jerry Kao, Co-COO, Acer Inc. “Swift 3x baru melanjutkan pola 

pikir itu, dengan grafis diskrit dalam sasis yang ramping ditujukan bagi mereka yang membutuhkan gaya 

dan performa saat bepergian.” 

 



 

2 
 

“Sangat menarik untuk melihat seri baru laptop Aspire, Spin dan Swift memanfaatkan kinerja dunia nyata 

dan integrasi platform yang dihadirkan dalam prosesor Intel Core Generasi ke-11,” kata Chris Walker, 

Corporate Vice President dan General Manager Mobile Client Platform, Intel. “Dengan Swift 3x, kami telah 

bermitra erat dengan Acer untuk membuka kemampuan baru bagi para kreator melalui laptop tipis dan 

ringan dengan kinerja tak tertandingi dari chipset Intel Core Generasi ke-11 plus grafis diskrit Intel Iris Xe 

MAX yang baru.” 

 

Acer Spin 5 - Laptop Konvertibel dengan Layar Sentuh Antimikroba Corning® Gorilla® Glass  

Acer Spin 5 yang memenangkan Red Dot Design Award 2020 adalah laptop konvertibel layar sentuh yang 

hanya seringan 1,2 kg dan setipis 14,9 mm, ditujukan bagi mereka yang mencari produktivitas ekstrem. 

Perangkat yang menarik perhatian ini memiliki desain engsel 360 derajat yang memungkinkannya 

bertransformasi menjadi berbagai bentuk yang berbeda, seperti mode tablet untuk mencatat atau mode 

clamshell      untuk mengetik, di mana keyboard hadir sedikit lebih tinggi untuk pengalaman mengetik yang 

ergonomis serta kinerja termal yang lebih baik. Layar sentuh dan bidang sentuh dilapisi oleh lapisan 

opsional Antimikroba Corning® Gorilla® Glass. Selain itu, lapisan tambahan antimikroba ion perak yang 

memenuhi standar BPR & EPA pada lapisan keyboard dan permukaan sekitarnya terbukti menunjukkan 

tingkat pengurangan mikroba yang tinggi secara konsisten terhadap berbagai bakteri di bawah protokol 

uji JIS Z 2801 & ISO 22196. 

 

Didukung oleh prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-11 dengan grafis Iris® Xe, laptop ini memiliki kinerja 

yang powerful untuk mendorong ide-ide kreatif. Bezel sampingnya yang sangat tipis 7,78 mm 

memungkinkan rasio layar-ke-bodi  yang mengesankan sebesar 80%, diperluas lebih jauh dengan layar 

IPS VertiView 3: 2 yang memberikan layar 18% lebih luas dibandingkan dengan rasio layar 16:9, 

memungkinkan lebih banyak ruang untuk membuat kreasi menjadi hidup dengan Acer Active Stylus 

terintegrasi dengan teknologi Wacom AES. Dengan masa pakai baterai hingga 15 jam, sejumlah port USB 

Type-C yang berfungsi penuh dengan sertifikasi Thunderbolt™ 4, Killer™ 1650 Wi-Fi, dan speaker ganda 

menghadap ke depan, Spin 5 adalah pendamping yang ideal bagi para profesional yang perlu 

mencurahkan kreativitas mereka saat bepergian. 

 

Acer Spin 3 – Dapat diputar 360 Derajat untuk Produktivitas 

Spin 3 yang portabel dan ringan adalah laptop 13,3 inci dengan rasio aspek 16:10 yang menawarkan layar 

IPS multi-touch WQXGA (2560x1600). Seperti Spin 5, laptop ini juga menghadirkan prosesor Intel Core 

Generasi ke-11 terbaru dengan grafis Iris Xe untuk memberikan kinerja yang solid bagi para profesional 

dan seniman. Spin 3 mampu berputar 360 derajat, memberi pengguna kemampuan untuk bekerja dan 

bermain dengan gaya apa pun yang diinginkan. Laptop ini juga dilengkapi dengan Acer Active Stylus built-

in dengan tingkat sensitivitas 4.096  tekanan untuk memaksimalkan layar sentuh saat membuat sketsa 

atau menulis. Dikombinasikan dengan SSD ganda, sepasang port USB Type-C dengan Thunderbolt™ 4 dan 

Killer 1650 Wi-Fi, Spin 3 adalah pilihan yang sangat baik untuk pelajar atau profesional yang bekerja saat 

dalam perjalanan. 

 

Acer Aspire 5 – Praktis, Fungsional dan Powerful 

Dengan prosesor Intel Core Generasi ke-11 terbaru dan grafis Iris Xe atau GPU diskrit opsional NVIDIA® 

GeForce® MX450, rangkaian laptop Aspire 5 memungkinkan pengguna melakukan banyak tugas secara 

bersamaan. Ideal untuk produktivitas, layar IPS Full HD touchscreen laptop ini dikelilingi oleh bezel tipis 
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yang memungkinkan rasio layar-ke-bodi lebih dari 80%. Penekanan pada tampilan berlanjut hingga sasis 

ramping dan tampak profesional yang memuat memori DDR4 hingga kapasitas 24 GB dan penyimpanan 

PCIe SSD hingga 1TB M.2 dan HDD 2TB. Desain engsel yang ergonomis akan sedikit mengangkat bodi 

Aspire 5 dan memiringkan keyboard ke sudut yang nyaman untuk pengetikan, hasilkan proyeksi suara 

yang lebih baik, dan ventilasi yang juga lebih baik, sementara keberadaan fitur Acer Color Intelligence 

menyempurnakan tampilan visual. Dual band Intel Wi-Fi 6 (Gig+) meningkatkan throughput jaringan rata-

rata hingga tiga kali lipat dan mengurangi latensi hingga 75% dibandingkan dengan Wi-Fi 5. 

 

Harga dan Ketersediaan 

Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. Kunjungi 

www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia. 

 

Pembaruan seri laptop ini diluncurkan dalam acara next@acer yang disiarkan secara virtual      dari      Taipei, 

Taiwan. Kunjungi laman www.acer.com/nextatacer      untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian 

perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk consumers, gamers, creators, pelajar hingga para 

profesional.  

** 

 

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 PCIndonesia. 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 104 lokasi di 84 kota dan 34 provinsi di 

Indonesia dan Timor Leste. 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 

http://www.acerid.com/
https://www.acer.com/ac/en/US/content/nextatacer-2020
https://www.acer.com/ac/en/US/content/nextatacer-2020
http://www.acer.com/
http://www.socialbakers.com/
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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 

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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