
 
 
 

Siaran Pers 

Memulai Bisnis Smart Air Quality Solution, 

AcerPure Inc. Umumkan “acerpure cool”, 

Sirkulasi dan Penjernih Udara 2-in-1  

Ringkasan Editor 

● Diuji oleh laboratorium pihak ketiga, acerpure cool bersertifikasi 3-in-1 HEPA filter dan Ag+ Silver 

Coated Filter yang menghilangkan partikel PM1.0, 99.97% dari 0.3μm partikel tersuspensi, bakteri di 

udara1 dan efektif melawan virus H1N12 

● Melepaskan ion negatif, menguraikan gas berbahaya di udara seperti formaldehida3 dan menangkap 

partikel padat seperti debu dan PM2.5 

● Lampu indikator LED menampilkan kualitas udara secara real-time, mendeteksi partikel tersuspensi 

PM1.0 dan menyesuaikan mode operasi yang tepat  

● Menggabungkan fungsi sirkulasi dan penjernih udara 2-in-1  

● Berputar hingga 90 derajat dan mengalirkan udara jernih hingga 16 meter, mampu memberikan 

sirkulasi udara secara penuh di ruangan seluas 27 meter persegi dalam 3 menit4  

 

Jakarta, 2 November 2020 - AcerPure Inc. merilis acerpure cool, sirkulator dan pembersih udara 2-in-1 

yang memanfaatkan filter HEPA 3-in-1 untuk memurnikan udara dan kipas untuk memproyeksikannya 

ke seluruh ruangan. Produk ini mewakili perluasan bisnis Acer dalam smart air quality solution, mengikuti 

misi perusahaan untuk berkontribusi pada planet Bumi yang berkelanjutan. Anak perusahaan ini akan 

fokus merilis produk yang memanfaatkan fitur pintar untuk tidak hanya meningkatkan kualitas hidup 

pengguna, tetapi juga menciptakan manfaat pada lingkungan.  

"Selama pandemi, lebih banyak orang yang tinggal di dalam ruangan untuk jangka waktu lama,” kata 

Andrew Hou, Chairman AcerPure Inc. “Konsumen menjadi lebih sadar akan kualitas udara dalam ruangan 

mereka dan membutuhkan solusi pemurnian yang lebih baik. Kami menciptakan acerpure cool 2-in-1 

untuk mengatasi hal ini. Perangkat tersebut menggunakan sensor cerdas untuk menyesuaikan mode 

operasinya secara otomatis, memberikan udara yang lebih bersih kepada pengguna bahkan saat mereka 

tidur tetapi tanpa membuang energi. Selain itu, dengan memasuki pasar alat penyedia udara berkualitas, 
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AcerPure Inc. bertujuan untuk mewujudkan strategi lifestyle brand dan membangun nilai brand yang 

berharga.” 

Pemurnian Udara Efisiensi Tinggi dalam Desain Modern  

Acerpure cool 2-in-1 mengintegrasikan pemurnian dengan sirkulasi udara, dua faktor yang masing-

masing meningkatkan kualitas udara. Pertama, filter pembersih menyaring kotoran dari udara, kemudian 

sirkulator memproyeksikannya hingga 16 meter. Hanya perlu 3 menit untuk mencapai sirkulasi udara 

bersih di ruangan seluas 27 meter persegi4, dan fungsi sirkulasi udara serta penjernih udara dapat 

digunakan secara terpisah atau bersamaan.  

Menyajikan desain yang sederhana namun modern, panel sentuh LED yang intuitif, dan child safety lock, 

acerpure cool menghadirkan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam jangkauan ke konsumen 

yang sadar akan kesehatan di kantor atau di rumah.   

Filter HEPA Menghilangkan 99.97% Partikel Tersuspensi 

Acerpure cool dilengkapi dengan filter HEPA 3-in-1 yang dikombinasikan dengan filter karbon aktif 

katalitik yang secara efektif menyaring partikel PM1.0 sebagai tambahan 99.97% dari 0.3μm partikel 

tersuspensi dan bakteri1. Perangkat ini juga mengisolasi gas berbahaya dan menghilangkan bau5.  Diuji 

oleh laboratorium pihak ketiga, Ag+ Silver Coated Filter secara efektif menghilangkan bakteri di udara 

dan efektif melawan aktivitas virus H1N12.  

Mendeteksi Perubahan Kualitas Udara secara Real-Time 

Sirkulator dan pembersih udara 2-in-1 ini dilengkapi dengan Air Quality Sensor PM1.0, 

memungkinkannya secara otomatis mengukur kualitas udara dalam ruangan secara real-time. Perangkat 

ini akan menampilkan setiap perubahan kualitas udara melalui tiga lampu indikator LED dan kemudian 

dengan cerdas menyesuaikan mode operasi pembersih untuk memastikan pemurnian udara yang efisien 

di seluruh ruangan. Perangkat ini turut melepaskan ion negatif yang membantu menghilangkan gas 

berbahaya di udara seperti formaldehida3, dan menangkap partikel padat seperti debu (PM2.5) agar 

secara efektif meningkatkan kualitas udara dalam ruangan.  

Negara Tujuan Peluncuran 

Sirkulator dan pembersih udara 2-in-1 acerpure cool akan diluncurkan di Taiwan, India, Thailand, Malaysia, 

Vietnam, dan Indonesia. Waktu peluncuran produk akan berbeda untuk setiap negara dan/ atau wilayah. 

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

http://www.acerid.com/
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Produk terbaru 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. 

 

* acerpure cool bukan perangkat tingkat medis.  

 

** 

 

Tentang AcerPure  

AcerPure Inc. adalah anak perusahaan Acer Group terkait “teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia” sebagai misi 

perusahaan yang penting, dan berkomitmen untuk menyediakan berbagai produk teknologi yang memiliki efisiensi dan 

kecerdasan tinggi pada pasar komersial atau konsumen. AcerPure Inc. telah terlibat dalam pasar komersial selama bertahun-

tahun. Lebih dari 2.500 sekolah dasar dan menengah di Taiwan telah mengadopsi solusi komersial AcerPure. AcerPure Inc. terus 

memberikan layanan produk “one-stop” yang berfokus pada kualitas udara untuk memastikan pernapasan yang sehat bagi 

manusia. Kini, diluncurkan brand baru “acerpure” yang akan memasuki pasar konsumen dengan “peralatan air treatment”, 

menghadirkan gaya hidup baru bagi konsumen yang menggabungkan “Smart” dan “freshness”. Kunjungi situs web resmi 

AcerPure www.acerpure.com untuk informasi lebih lanjut.  

 

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. 

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


 

4 
 

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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1 Pengujian oleh SGS mencapai tingkat penyisihan 90,86% untuk konsentrasi bakteri di udara di lingkungan laboratorium uji. Hasil 
dapat bervariasi tergantung pada lingkungan. Hasil pengujian tunduk pada lingkungan laboratorium pengujian. Hasil dapat 
bervariasi tergantung pada lingkungan. 
2 Tingkat aktivitas antivirus dari filter ion perak terhadap H1N1 adalah 92,18% seperti yang diuji oleh Pusat Analisis dan Pengujian 
Mikrobiologi Guangdong. Hasil pengujian tunduk pada lingkungan laboratorium pengujian dan hasil dapat bervariasi tergantung 
pada lingkungan. 
3 Setelah diuji oleh SGS, Sirkulator dan Penjernih Udara 2 in 1 memiliki tingkat penghilangan formaldehida lebih dari 99%. Hasil 
pengujian tunduk pada lingkungan laboratorium pengujian dan hasil dapat bervariasi tergantung pada lingkungan. 
4 Berdasarkan lantai 27m dengan ketinggian 2,8 m. Saat volume udara sekitar 25,1 m3 / menit, dibutuhkan sekitar 3 menit untuk 
siklus. 
5 Penjernih udara hanya dapat menghilangkan bau di udara, tetapi bau harus ditangani di sumbernya agar benar-benar dapat 
dihilangkan. 


