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Siaran Pers 

Chromebook Spin 514, Laptop Konvertibel 
Berbasis Chromebook Pertama dari Acer 
dengan Prosesor AMD Ryzen Mobile dan Grafis 
AMD Radeon 

Ringkasan Editor 

• Ideal untuk melakukan streaming konten atau bekerja dan belajar dari rumah, Chromebook Spin 514 

merupakan Chromebook pertama Acer dengan Prosesor AMD Ryzen™ Mobile 3000 C-Series dan grafis AMD 

Radeon™ untuk kinerja responsif, start-up cepat, dan daya tahan baterai yang lama.  

• Acer Chromebook Enterprise Spin 514 siap menjadi andalan saat bekerja berkat Chrome Enterprise Upgrade. 

Dengan ini, kemampuan bisnis bawaan Chrome OS tidak terkunci. 

• Desain ringkas dengan engsel 360 derajat yang dapat dibawa ke mana saja, menggabungkan sasis logam yang 

diperkuat sehingga memenuhi standar militer (sesuai1 dengan US MIL-STD 810H2) dan bentuk konvertibel 

yang dapat disesuaikan mengikuti kebutuhan penggunaan. 

• Dioptimalkan untuk produktivitas dan hiburan melalui layar sentuh Full HD Corning® Gorilla® Glass berukuran 

14 inci dengan bezel tipis, desain keyboard baru untuk pengetikan yang lebih baik, dan juga dilengkapi dengan 

Google Assistant. 

Jakarta, 11 Januari 2021 - Acer meluncurkan Chromebook pertamanya yang dilengkapi dengan Prosesor 

AMD Ryzen ™ Mobile 3000 C-Series dan grafis AMD Radeon™ bernama Acer Chromebook Spin 514 

(CP514-1H /CP514-HH). Kekuatan tersebut dipadukan dengan desain yang kuat dan stylish, serta daya 

tahan baterai yang lama sehingga Chromebook Spin 514 lebih dari sekadar cukup untuk menangani 

semua aplikasi yang dibutuhkan oleh konsumen saat bekerja dan belajar dari rumah. 

Selain itu, Acer juga akan menawarkan Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W/CP514-WH) 

yang dilengkapi prosesor AMD Ryzen™ Mobile 3000 C-Series terbaru dengan kapabilitas bisnis dari 

Chrome OS yang tidak terkunci untuk mendukung kebutuhan para pelanggan bisnis. 

“Menggabungkan prosesor mobile AMD Ryzen dengan desain berdaya tahan tinggi, Acer Chromebook 

Spin 514 terbaru menjadi pilihan terbaik bagi pengguna yang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan 

 

1 Diuji oleh laboratorium pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk prosedur pengujian tertentu di bawah MIL-STD 810H (Okt 2008) untuk 
kondisi lingkungan yang mencakup suhu tinggi dan rendah, kelembapan, getaran, guncangan mekanis pada tetesan air, hujan, debu dan pasir. 

2 Pengujian Pasir dan Debu berdasarkan MIL-STD 810F 
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pekerjaan di rumah,” kata James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business Acer Inc. 

“Pengguna akan terpesona oleh tingkat respons dan kinerja baru yang disediakan oleh Acer Chromebook 

Spin 514 dengan Prosesor AMD Ryzen™  Mobile. Selain itu, Prosesor Ryzen 7 3700C menawarkan grafik 

terbaik yang tersedia di Chromebook, yang didukung AMD 3 , sehingga konsumen kami dapat 

memanfaatkan berbagai aplikasi dan extension yang terus bertambah untuk menangani pekerjaan yang 

lebih menantang.” 

Ditenagai dengan Prosesor AMD untuk Berikan Performa Hebat 

Acer Chromebook Spin 514 adalah Chromebook pertama dari Acer yang menggunakan generasi terbaru 

Prosesor AMD Ryzen™ Mobile berkinerja tinggi. Berdasarkan arsitektur "Zen" yang bertenaga, prosesor 

AMD Ryzen Mobile memastikan respons yang konsisten, waktu boot yang cepat, dan daya tahan baterai 

yang lama. Hasilnya, semuanya menjadi lebih cepat di Chromebook baru, baik streaming konten, 

menggunakan banyak aplikasi secara bersamaan, atau menjalankan aplikasi produktivitas kantoran. 

Chromebook baru bahkan dapat membantu konsumen menangani komputasi yang lebih menantang baik 

untuk pekerjaan maupun sekolah seperti pengeditan video dan pemrograman. 

Chromebook Spin 514 juga menyertakan grafis AMD Radeon™ yang canggih untuk gaming, streaming 

dan content creationyang lebih baik. Model dengan prosesor quad-core AMD Ryzen 7 3700C atau Ryzen 

5 3500C akan dilengkapi dengan grafis Mobile AMD Radeon ™ Vega yang bertenaga. 

Teknologi prosesor AMD yang hemat daya berkontribusi pada desain tipis dan ringan Chromebook Spin 

514 dan memberikan daya tahan baterai hingga 10 jam4 serta dapat dengan mudah dibawa ke mana saja, 

karena memiliki bobot hanya 1,55 kg dan hanya setipis 17,35 mm. Selain itu, Chromebook Spin 514 hadir 

dengan DRAM DDR4 hingga 16 GB dan penyimpanan hingga 256 GB5. 

Desain Konvertibel dengan Daya Tahan Tingkat Militer 

Sasis Acer Chromebook Spin 514 yang ramping terbuat dari sandblasted aluminium yang dianodisasi dan 

menampilkan pola potongan berlian stylish di bagian atas dan touchpad. Tidak hanya terlihat menawan, 

tetapi juga sangat kuat. Perangkat ini memberikan daya tahan tingkat militer (sesuai dengan US MIL-STD 

 

3 Pengujian oleh AMD Performance Labs pada 04/22/2020 menggunakan sistem referensi Ryzen 7 3700C dan sistem yang dikonfigurasi serupa 
dengan prosesor AMD A6-9220C dalam tolok ukur berikut: 3Dmark Sling Shot Extreme Open GL. Produsen Chromebook mungkin memiliki 
konfigurasi yang bervariasi yang memberikan hasil yang berbeda. Performa mungkin berbeda. RC-01. 

4 Masa pakai baterai didasarkan pada daya Google LoadTest. (http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing). Masa pakai 
baterai yang sebenarnya bervariasi menurut model, konfigurasi, aplikasi, pengaturan manajemen daya, kondisi pengoperasian, dan fitur yang 
digunakan. 

5 Spesifikasi dapat berbeda tergantung model dan/atau wilayah. Semua model tergantung pada ketersediaan. 

http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing
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810H) dan memiliki sasis logam yang diperkuat sehingga tahan banting, penyok, dan korosi. Sasisnya 

dirancang untuk bertahan saat jatuh dari ketinggian hingga 122 cm dan menahan gaya ke bawah hingga 

60 kg. Konsumen tidak perlu khawatir saat Chromebook mereka tidak sengaja tergores atau terjatuh dan 

mereka bisa lebih fokus mengerjakan perkerjaan yang ada menggunakan Acer Chromebook Spin 514. 

Layar IPS sentuh Full HD 14 inci yang dimilikinya dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, sehingga tahan 

terhadap goresan sekaligus memberikan navigasi yang mulus. Visual yang hidup dibuat lebih mencolok 

berkat bezel samping setipis 6,1 mm, memberikan rasio screen-to-body hingga 78%. Selain itu, keyboard 

dengan backlit opsional dapat meningkatkan produktivitas dalam berbagai kondisi pencahayaan, dan 

permukaan tombol cekung yang nyaman digunakan menghasilkan pengalaman mengetik yang lebih baik 

secara keseluruhan. 

Perangkat ini mengusung desain konvertibel yang dapat dibuka 360 derajat, memungkinkan tampilan 

layar sentuhnya digunakan untuk berkolaborasi, berbagi, presentasi, atau mengetik di berbagai ruang dan 

lingkungan. Acer Chromebook Spin 514 tersedia dalam tiga warna: Pure Silver, Steel Gray dan Mist Green. 

Port dan Wi-Fi Terbaru untuk Tetap Terhubung 

Chromebook terbaru ini memiliki dua port USB Type-C, keduanya mendukung USB 3.2 Gen 1 (hingga 5 

Gbps), DisplayPort melalui USB-C, dan pengisian daya USB. Dilengkapi juga dengan dua port USB 3.2 Gen 

1, satu di antaranya mendukung power-off charging, dan pembaca kartu MicroSD. Model tertentu dari 

Acer Chromebook Spin 514 juga dilengkapi dengan port HDMI untuk menghubungkan perangkat ke 

proyektor guna keperluan dalam rapat dan kelas6. 

Acer Chromebook Spin 514 adalah perangkat yang ideal untuk tetap terhubung dengan kolega dan teman 

sekelas. Speaker stereo terintegrasi sangat mampu untuk menunjang kebutuhan hiburan dan panggilan 

video, sementara mikrofon ganda secara efektif menghasilkan audio yang lebih jernih selama panggilan 

video, saat merekam audio dan video, juga untuk mendukung Google Asisstant yang terintegrasi. Dual-

band Wi-Fi 5 (802.11a / b / g / n / ac) dengan teknologi 2x2 MU-MIMO menyediakan koneksi nirkabel yang 

cepat dan andal untuk koneksi streaming lebih konsisten selama panggilan video menggunakan webcam 

HD. Selain itu, Bluetooth 5.0 memberikan solusi yang nyaman untuk terhubung ke periferal lain. 

 

 

6 Acer Chromebook Spin 514 dengan Ryzen 5 atau 7 APU akan memiliki port HDMI built-in. Untuk SKU lain seperti Ryzen 3, Athlon Silver tidak 
akan memiliki port HDMI internal. 
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Acer Chromebook Enterprise Spin 514 

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 memberikan keamanan, kemampuan, dan penghematan biaya, 

membantu bisnis mengelola perangkat dalam skala besar. Chromebook Enterprise membuka kapabilitas 

bisnis bawaan Chrome OS dan Acer Chromebook, dengan memungkinkan departemen IT untuk 

mengamankan, mengatur, serta memberdayakan tenaga kerja berbasiskan cloud. Keunggulan tersebut 

juga menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi pekerja berbasis cloud. Departemen IT akan 

terbantukan dengan fitur keamanan komprehensif yang diintegrasi ke dalam Acer Chromebook 

Enterprise Spin 514, dan administrator IT akan merasa mudah untuk mengontrol pembaruan, 

mengonfigurasi aplikasi, memanfaatkan extension untuk meningkatkan fungsionalitas browser, 

memperbarui kebijakan, dan banyak lagi dengan manajemen berbasis web7. 

Dengan zero-touch enrollment, departemen IT dapat mengirimkan pengaturan Acer Chromebook 

Enterprise Spin 514 ke pengguna, dan perangkat akan secara otomatis mendaftar ke administrasi 

perusahaan sesaat setelah pengguna terhubung ke internet. Chrome OS menyederhanakan proses 

penerapan, pengelolaan, dan pemberdayaan tenaga kerja berbasis cloud, yang pada akhirnya 

meningkatkan waktu operasional dan mengurangi total biaya kepemilikan (TCO). 

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 hadir dengan DRAM DDR4 hingga 16 GB dan penyimpanan cepat 

PCIe NVMe SSD5 hingga 256 GB. 

Dukungan Aplikasi 

Acer Chromebook Spin 514 dan Acer Chromebook Enterprise Spin 514 mendukung berbagai aplikasi 

melalui kehadiran Google Play dan aplikasi berbasis web, sehingga pelanggan akan memiliki akses ke 

semua aplikasi yang mereka sukai untuk produktivitas, kreativitas, layanan, dan lainnya. 

 

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. 

 

Produk berbasis Chrome dan Google ini diluncurkan dalam acara Acer Tech That Connects 

(https://www.acertechconnects.com/) yang disiarkan secara virtual. Kunjungi laman http://acerid.com 

untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk 

consumers, gamers, creators, hingga para profesional.  

 

7 Google Console dijual terpisah, dan/atau mungkin membutuhkan biaya aktivasi bulanan. 

https://support.google.com/chrome/a/answer/10130175?hl=en&ref_topic=9028498
http://www.acerid.com/
https://www.acertechconnects.com/
http://acerid.com/
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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 102 lokasi di 83 kota dan 34 provinsi di 
Indonesia dan 2 di 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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