
 
 
 

Siaran Pers 

Acer Memperkenalkan 3 Produk Baru dalam Seri 

Notebook TravelMate yang Kuat untuk 

Penggunaan Komersial 
 

Ringkasan Editor  

● Acer menyempurnakan seri komersial TravelMate dengan tiga model terbaru yang memanfaatkan 

prosesor Intel® Core ™ Generasi ke-11 dengan grafis Iris Xe dan GPU NVIDIA® GeForce® MX350 

● Ketiga model terbaru ini memiliki konektivitas 4G LTE dan mendukung eSIM1, sehingga mereka yang 

sering berpergian untuk bekerja dapat menikmati konektivitas langsung ke jaringan lokal 

● Semua model telah memenuhi standar daya tahan militer MIL-STD 810G2, membuat seri komersial 

TravelMate lebih kuat walau sering digunakan saat berpergian 

● Didesain untuk mudah dibawa, semua model memiliki berat yang ringan mulai dari 1,3 kg (2,87 lbs) 

hingga 1,625 kg (3,58 lbs) dan memiliki ketebalan di bawah 20 mm 

 

Jakarta, 31 Oktober 2020 - Acer mengumumkan tiga produk baru dalam seri notebook komersial 

TravelMate untuk perusahaan dan bisnis. Termasuk TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51), notebook 

convertible dengan layar sentuh; TravelMate P4 (TMP414-51), notebook yang kuat dan portabel bagi 

mereka yang lebih menyukai model clamshell tradisional; dan TravelMate P2 (TMP214-53), notebook 

dengan port yang lengkap dan daya tahan baterai yang lama untuk membantu pekerjaan sehari-hari. 

 

“Semakin banyak orang yang bekerja di mana saja dan di tempat-tempat selain kantor,” kata James Lin, 

Manajer Umum, Notebook, Bisnis Produk TI, Acer Inc. “Kami telah merancang notebook TravelMate 

generasi ini berdasarkan tren bekerja di masa sekarang. Dengan daya tahan tingkat militer yang kuat, 

masa pakai baterai yang cukup untuk bekerja seharian, dan dukungan dari beragam port yang tersedia. 

Ini adalah jajaran notebook yang dapat diandalkan bagi mereka yang membutuhkan perangkat andal 

untuk menyelesaikan pekerjaan. " 

 
1  Kecepatan dan ketersediaan 4G LTE bervariasi di setiap area. Tidak semua operator mendukung eSIM. Periksa penyedia 
telekomunikasi Anda untuk detailnya. 
2 Diuji oleh laboratorium pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk prosedur pengujian tertentu di bawah MIL-STD 810G (Okt 2008) 
untuk kondisi lingkungan yang mencakup suhu tinggi dan rendah, kelembapan, getaran, guncangan mekanis pada tetesan air, hujan, 
debu, dan pasir. 
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Performa Andal Sepanjang Hari 

Menghardirkan prosesor Intel® Core ™ Generasi ke-11 dengan pilihan grafis Iris® Xe atau GPU NVIDIA® 

GeForce® MX350 hingga 32 GB DDR4 RAM, 4 lane PCIe SSDs, dan penyimpanan 1 TB M.2 SSD, notebook 

TravelMate memberikan banyak keleluasaan. Sangat andal, pengguna juga dapat bekerja seharian penuh 

mengandalkan daya tahan baterai yang lama. Baterai notebook Acer TravelMate Spin P4 dan TravelMate 

P4 dapat bertahan hingga 15 jam3, sedangkan TravelMate P2 dapat bertahan hingga 13 jam masa pakai 

baterai. 

 

Selain itu, model notebook TravelMate Spin P4 hadir dengan layar sentuh Full HD Corning® Gorilla® Glass 

14 inci anti gores dan dapat diputar 360 derajat ke mode laptop, dudukan, tenda, atau tablet. Panel 

Sentuh Presisi memberikan kontrol gerakan yang intuitif, sementara stylus Acer Active dan Windows Ink 

yang dapat dipasang di dok memungkinkan untuk menggambar dan mencatat dengan nyaman. 

 

Tangguh untuk Bekerja Dari Rumah 

TravelMate P4 dan TravelMate Spin P4 hadir dengan sejumlah pembaruan yang dapat membuat transisi 

bekerja di rumah terasa lebih mudah. Notebook ini dibuat untuk memenuhi standar MIL-STD-810G dan 

mencakup sejumlah fitur life-proof seperti spill-resistant keyboard 4 dan sudut anti guncangan yang 

membuatnya dapat bertahan dalam situasi kehidupan sehari-hari seperti terjatuh atau terbentur yang 

kadang terjadi saat beraktivitas di rumah. 

Selain itu, speaker yang menghadap ke atas memungkinkan panggilan konferensi agar terdengar lebih 

jernih, dan TravelMate P4 serta TravelMate Spin P4 dapat diisi daya dengan cepat hingga 80%5 hanya 

dalam satu jam. 

Portabel dengan Konektivitas 4G LTE 

Ringan dan ringkas dalam desain semi-logam dan serbaguna, TravelMate Spin P4 yang bertenaga hanya 

seberat 1,53 kg (3,37 lbs.), TravelMate P4 memiliki berat 1,45 kg (3,2 lbs.) Dan keduanya di bawah 18 mm 

(0,7) dalam) tipis. TravelMate P2 dengan penutup atas bertekstur memiliki berat sedikitnya 1,625 kg (3,58 

lbs.) Dan setipis 20 mm (0,8 inci). Ketiga model hadir dengan Intel Wi-Fi 6 (Gig +) untuk memastikan 

 
3  Klaim masa pakai baterai berdasarkan MobileMark 2014. Masa pakai baterai sebenarnya berbeda-beda, bergantung pada 
spesifikasi produk, pengaturan komputer, dan aplikasi atau fitur yang diluncurkan. Semua kapasitas maksimum baterai berkurang 
seiring waktu dan penggunaan. 
4 Berdasarkan MIL-STD 810G Metode 506.5 Prosedur III Uji Tetes 
5 Fitur pengisian cepat hanya tersedia untuk baterai 56 WHr. Waktu pengisian dapat bervariasi +/- 10% karena toleransi sistem. 
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pengalaman nirkabel yang lebih lancar dan memiliki konektivitas 4G LTE berkemampuan eSIM, 

memungkinkan pelancong bisnis menikmati konektivitas langsung ke jaringan lokal dan dengan cepat 

mengatur paket data baru tanpa harus menukar SIM kartu atau mengunjungi toko penyedia layanan 

komunikasi setempat. 

Semua model TravelMate baru memiliki port Intel® Thunderbolt ™ 4, memungkinkan transfer data 

secepat kilat hingga 40 Gbs — empat kali lipat data dan dua kali bandwidth video dari jenis port lainnya. 

Selain itu, semua model dilengkapi dengan Acer Office Manager untuk manajemen jarak jauh. 

Keamanan Kuat, Dapat Dikelola dari Jarak Jauh 

Sangat aman, Trusted Platform Module (TPM) 2.0 yang dipasang pada TravelMate P4 dan TravelMate Spin 

P4 adalah chip anti-tampering yang mampu memeriksa tanda-tanda gangguan selama boot sistem. 

Untuk login yang lebih aman melalui Windows Hello, notebook ini memiliki kamera IR dan pembaca sidik 

jari, sementara adanya penutup webcam internal dapat lebih melindungi privasi. 

 

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. 

 

 

 

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

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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