
 
 
 

Siaran Pers 

Jajaran PC Desktop dan Laptop ConceptD 

Terbaru yang Datang Lebih Sempurna untuk 

Para Pembuat Konten 
 

Acer meluncurkan desktop PC ConceptD 300 baru yang bertenaga serta 

memperbarui laptop, ConceptD 7 dan ConceptD 7 Pro pada lini produk untuk 

creators. 

 

Ringkasan Editor  

• Jajaran perangkat premium ConceptD dari Acer hadirkan performa tinggi dengan teknologi 

terbaru untuk pembuat konten profesional dan amatir 

• Desktop ringkas namun bertenaga ConceptD 300 yang berukuran 18L ini ditenagai dengan Intel® 

Core™ i7 Generasi ke-10, GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 dan memori DDR4 64GB 2666 MHz 

sehingga andal digunakan untuk mengedit video, CAD serta proyek dan alur kerja pemodelan 3D 

• Laptop ConceptD 7 dan ConceptD 7 Pro diperbarui dengan menyertakan prosesor Intel Core 

Generasi ke-10, solusi termal Vortex Flow baru dan sejumlah fitur lainnya 

 

Jakarta, 29 Oktober 2020 - Pada konferensi pers global Acer next@acer, Acer  mengumumkan produk 

terbaru dalam jajaran PC ConceptD, PC premium yang dirancang untuk membuat konten profesional. 

ConceptD 300 terbaru adalah dekstop mid-tower yang bertenaga dan dirancang untuk proyek BIM 

(Building Information Modeling) dan CAD (Computer Aided Design), rendering, juga animasi. Selain itu, 

laptop ConceptD 7 dan ConceptD 7 Pro dilengkapi dengan prosesor Intel Core Generasi ke-10 dan 

teknologi pendingin Vortex Flow baru dari Acer. 

 

PC desktop dan laptop ConceptD meningkatkan pengalaman komputasi dengan desain yang tidak lekang 

oleh waktu, memiliki tampilan dengan warna yang sangat akurat dan operasional tanpa suara menjadi 

sesuatu yang istimewa dan tidak biasa. PC dan laptop ini dioptimalkan untuk desainer grafis, pembuat 

film, insinyur, arsitek, developer dan pembuat konten lainnya. 
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ConceptD 300 - Kecil dan Bertenaga  

Desktop ConceptD hadir dengan desain tak lekang oleh waktu dalam balutan warna putih murni dan dapat 

dipasangkan dengan sebuah monitor yang serasi. 

 

Tambahan terbaru pada seri desktop ConceptD yaitu ConceptD 300 hadir dalam bentuk tower dengan 

ukuran sedang 18L yang elegan dan aesthectic, cukup compact untuk ditempatkan di atas meja. 

Desainnya memiliki sentuhan warna putih yang indah, panel kayu yang elegan dan panel depan berwarna 

hitam. Selain itu sejumlah fitur di dalamnya telah diterapkan di sejumlah kantor modern dan mengusung 

estetika modern. Seperti pola desain pada bagian depan berpola segitiga yang besar dengan ventilasi 

samping memberikan pendinginan yang optimal dan menjaga tingkat kebisingan kurang dari 40 dBA 

setara dengan ruang perpustakaan. 

 

Hadir dengan prosesor Intel Core i7 Generasi ke-10, grafis NVIDIA GeForce RTX 3070 dan memori DDR4 

64GB 2666 MHz, menjadikannya dapat diandalkan sebagai perangkat mengedit video, CAD dan proyek 

pemodelan 3D. Dikombinasikan dengan penyimpanan 4TB HDD dan 1TB SSD PCle M.2, ConceptD 300 

sangat ideal untuk arsitek, seniman 3D dan editor video. 

 

Panel pada bagian depan juga dilengkapi dengan port I/O yang dirancang secara ergonomis untuk 

memudahkan akses. Rangkaian lengkap port menawarkan konektivitas tingkat tinggi dengan sejumlah 

port USB 3.2, pembaca kartu SD terintegrasi dan port USB Type C untuk dukungan display multifungsi dan 

transfer data yang sangat cepat hingga 10 Gbps. 

 

Laptop ConceptD 7 dan ConceptD 7 Pro - Lebih Bertenaga dan Dingin Dibandingkan Sebelumnya  

Laptop ConceptD 7 memiliki kinerja dan portabilitas yang dibutuhkan oleh pembuat konten dan 

profesional yang sering bekerja di luar kantor atau studio di rumah serta membuat dan mengedit 

pekerjaan saat dalam perjalanan. Performa dan presisi warna sangat penting untuk pekerjaan seorang 

pembuat konten, sehingga membutuhkan laptop yang menyertakan prosesor dan grafis yang andal, 

dengan layar berkualitas tinggi dan teknologi pendingin yang unggul. Kedua laptop ini menghadirkan 

sasis tipis dan ringan yang selalu terlihat putih bersih dan baru berkat lapisan pelindung keramik padat 

khusus pada permukaan logamnya, memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap kotoran dan 

perubahan warna kekuningan. 

 

Kedua laptop ConceptD 7 yang sudah diperbarui ini menghadirkan kinerja kaliber dekstop dengan 

prosesor Intel Core i7 Generasi ke-10 yang dilengkapi Al bawaan untuk kinerja cerdas, Intel Wi-Fi 6 (Gig+), 
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teknologi Thunderbolt 3 dan layar IPS 4K. Sambungan nirkabel yang sangat cepat dan andal hingga 3 kali 

lebih cepat dari 802.11ac 2x2 80 MHz standar (867 Mbps), memberikan latensi yang lebih kecil, sebuah 

faktor krusial saat melakukan streaming atau konferensi video. 

 

Laptop ConceptD 7 Pro hadir dengan GPU NVIDIA Quadro RTX 5000 yang bertenaga dan dilengkapi 

dengan 3072 CUDA Cores, 48 RT Cores, 384 Tensor Cores dan  memori GPU ultra-cepat sebesar 16GB, 

memberikan semua kebutuhan untuk bekerja di berbagai aplikasi pembuat konten secara bersamaan. 

Sedangkan ConceptD 7 menggunakan jajaran GPU NVIDIA GeForce RTX yang ideal untuk mendesain aset 

digital, membuat video di Youtube atau film yang berdurasi panjang, membuat konten 3D real time atau 

streaming game langsung di Twitch. 

 

Fitur yang membedakan laptop  ConceptD 7 terbaru dengan laptop lain adalah layar IPS 4K UHD (3480 x 

2160) 15,6 inci, PANTONE Validated yang menampilkan gamut warna luas mencakup 100% ruang warna 

Adobe RGB dan akurasi warna Delta E<2 untuk tingkat presisi warna yang luar biasa.  

 

Kedua laptop tersebut juga menyertakan solusi pendinginan termal baru yang dirancang khusus. Tiga 

kipas berefisiensi tinggi dan teknologi pendingin termal Acer bekerja sama untuk menghasilkan sebuah 

aerodinamis unik “Vortex Flow” mampu mengurangi tingkat kebisingan hingga kurang dari 40 dBA dan 

memastikan semua komponen di dalam perangkat tetap sejuk bahkan saat menjalankan pekerjaan yang 

berat. 

 

Port USB 3.2 Gen 2 yang diperbarui memungkinkan koneksi lebih cepat (hingga 10 Gbps) dengan kamera 

dan drive eksternal, sementara Thunderbolt 3 yang menyediakan proses pengunggahan file lebih cepat 

dan mulus dengan dukungan multi display. Touchpadnya juga ditingkatkan dengan lapisan Corning 

Gorilla Glass untuk input yang lebih mulus dan akurat. Terakhir, keberadaan DTS X: Ultra Audio 

memberikan kualitas audio yang superior, menjadi kunci dalam melakukan live streaming, presentasi dan 

rapat daring. 

 

Acer juga bekerja sama dengan sejumlah ISV (Independent Software Vendor) dan perusahaan perangkat 

lunak besar lainnya untuk mengoptimalkan laptop ConceptD 7 terbaru, dan memastikan agar hardware 

dan software dapat bekerja sama bebas hambatan. 
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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 

Twitter   : @acerID 

YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 

Instagram : @acerID & @predatorgamingindonesia 

http://www.acerid.com/
http://www.acer.com/nextatacer
http://www.acer.com/
http://www.socialbakers.com/
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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 

  
 

  

© 2020 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. 

 

 

 


