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Acer Perkenalkan Laptop Nitro dengan NVIDIA 

GeForce RTX 30 Series dan Laptop Aspire 

Terbaru, yang Keduanya Didukung Prosesor 

Mobile AMD Ryzen 5000 Series 
 
Acer menghadirkan laptop gaming Nitro 5 dengan kinerja canggih untuk para gamer, beserta 
laptop Aspire 5 dan Aspire 7 yang menyeimbangkan harga, fitur, serta desain untuk 
pengalaman komputasi yang bertenaga.  
 

Ringkasan Editor  

• Lini laptop gaming Nitro 5 mendapatkan upgrade yang signifikan dengan pembaruan hingga 

Prosesor Mobile AMD Ryzen™ 9 5900 HX dan hingga GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3080  

• Laptop Nitro 5 terbaru tersedia dengan pilihan layar 15,6 inci dan 17,3 inci, yang menampilkan 

resolusi quad high-definition (QHD) dengan kecepatan refresh 165Hz atau layar full high-

definition (FHD) dengan kecepatan refresh 360Hz dan waktu respons 3 ms2 

• Lini Aspire 7 kini menghadirkan Prosesor Mobile AMD Ryzen 5000 Series baru yang 

dipasangkan dengan GPU NVIDIA GeForce GTX™ 1650 dalam desain ramping klasik 

• Aspire 5 adalah laptop ramping namun bertenaga yang menyajikan Prosesor Mobile AMD 

Ryzen 5000 Series dan GPU AMD Radeon™. 

 

Jakarta, 13  Januari 2021 - Acer mengumumkan laptop gaming Nitro 5, beserta laptop Aspire 5 dan 7 

terbaru, yang didukung oleh Prosesor Mobile AMD Ryzen™ 5000 Series 1. Prosesor bertenaga baru dari 

AMD Ryzen ini menghadirkan kinerja yang cepat dan efisien untuk laptop. Dengan daya pemrosesan 

hingga 8 core, keduanya menggabungkan memori bandwidth tinggi berdaya rendah dengan konsumsi 

daya rendah, dan menggandakan kecepatan data dibandingkan dengan RAM generasi sebelumnya, 

menjadikannya ideal untuk dipasangkan ke Nitro dan Aspire terbaru. 
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GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series, didukung oleh arsitektur NVIDIA Ampere, meningkatkan 

efisiensi energi hingga 2x, mempercepat kinerja secara dramatis dan memperkenalkan teknologi Max-

Q generasi ketiga untuk perangkat berdesain tipis dan ringan. GPU Laptop GeForce RTX 30 Series 

menghadirkan pengalaman gaming dengan ray-traced yang menakjubkan di Cyberpunk 2077 dan 

judul-judul game teratas lainnya, serta memungkinkan creator menghasilkan konten yang luar biasa 

menggunakan ratusan aplikasi GPU-accelerated. 

Acer Nitro 5 adalah lini laptop yang ditujukan untuk para gamer kasual. Acer berupaya penuh dalam 

merancang perangkat ini untuk memenuhi kebutuhan setiap penggemar PC, baik yang menjelajahi 

katalog game yang terus berkembang di dunia atau mengedit montase gameplay. 

Lini Acer Aspire 5 dan Aspire 7 adalah laptop bertenaga dengan desain klasik, ideal untuk pengguna 

yang lebih konvensional yang sangat peduli dengan kinerja, kualitas tampilan, bobot, dan masa pakai 

baterai. Seri Aspire hadir dengan menyediakan semua yang diperlukan pengguna untuk 

mengekspresikan diri dan minat mereka. 

Acer Nitro 5 - Get Into the Game  

Lini laptop gaming Acer Nitro 5 yang populer mendapatkan peningkatan signifikan dengan 

penambahan hingga Prosesor Mobile AMD Ryzen™ 9 5900 HX dan hingga GPU Laptop NVIDIA GeForce 

RTX™ 3080, kombinasi yang kuat dan ideal untuk para penggemar game. Melengkapi kombinasi CPU / 

GPU yang kuat ini, terdapat dua slot untuk M.2 PCIe dan/atau SATA SSD (mendukung hingga 2TB NVMe 

SSD / 2TB HDD)1, hingga 32 GB DDR4 3200 RAM1 serta jaringan cepat melalui dukungan Killer E2600 

dan Wi-Fi 61. Untuk gamer yang ingin mendapatkan hasil maksimal, Nitro 5 membawa semua elemen 

kunci yang diperlukan untuk pengalaman bermain game tanpa kompromi. 

Laptop terbaru dari Nitro 5 kini tersedia dengan pilihan layar 15,6 inci atau 17,3 inci, yang menampilkan 

resolusi quad high-definition (QHD) dengan kecepatan refresh 165Hz atau layar full high-definition 

(FHD) dengan kecepatan refresh hingga 360Hz. Dengan waktu respons 3 ms2, visual tampak bersih 

dengan ghosting minimum. Acer juga menjaga warna tetap cerah dengan panel 300 nits yang 

mencakup 100% gamut warna sRGB, dan membuat layar lebih menarik dengan meningkatkan rasio 

screen-to-body menjadi 80% melalui bezel tipis 7,02 mm 1. 

 

Teknologi kipas ganda Acer CoolBoost™, dan empat lubang pembuangan yang ditempatkan secara 

strategis membuat Nitro 5 tetap dingin. CoolBoost™ memantau kecepatan kipas dan 

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/cyberpunk-2077-rtx-dlss-out-now/
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meningkatkannya bila diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja total. Pengguna dapat memantau 

dan mengelola sistem secara real time dengan NitroSense, memberi mereka kendali atas manajemen 

termal, kecepatan kipas, dan lainnya. 

 

Acer Aspire 7 - Performa Hebat dan Desain Ramping untuk Pengguna di Mana Saja 

Model-model baru dalam lini Aspire 7 menampilkan Prosesor Mobile AMD Ryzen 5000 Series baru yang 

bertenaga dan dipasangkan dengan GPU NVIDIA GeForce GTX 16501, menjadikannya sangat cocok 

untuk kebutuhan yang menuntut baik untuk para profesional maupun pengguna kasual. Desainnya 

yang ramping akan menarik bagi mereka yang lebih menyukai gaya simpel, terutama saat bekerja di 

jalan atau di kantor klien. 

Semua tenaga yang dimiliki laptop ini dikemas dalam sasis dengan bobot hanya 2,15 kg, membuatnya 

cukup portabel untuk bekerja saat bepergian tanpa mengorbankan kinerja. Dengan memori DDR4 

hingga 32 GB1, PCIe SSD hingga 1 TB1, dan Wi-Fi 6 dual-band yang cepat, menjadikannya mesin 

produktivitas hebat yang siap menghadapi tantangan. 

Laptop ini juga dilengkapi konektivitas terbaru, dengan USB-C™ untuk transfer data supercepat hingga 

5 Gbps. Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) meningkatkan throughput jaringan rata-rata hingga 3 kali lipat3 

dan mengurangi latensi hingga 75 persen4 dibandingkan dengan Wi-Fi 5 (802.11ac). 

Desainnya yang ramping mencakup layar FHD 15,6 inci yang memukau dengan bezel tipis, memberikan 

rasio screen-to-body 81,61 persen. Acer Color Intelligence™ dan Acer ExaColor™ bekerja sama untuk 

menghadirkan visual yang sangat akurat. Acer Color Intelligence memberikan tampilan yang lebih 

cemerlang dan hidup dengan pemuatan CPU yang lebih sedikit. Hal ini secara dinamis menyesuaikan 

gamma dan saturasi secara real-time, mengoptimalkan warna layar, kecerahan, dan saturasi tanpa 

clipping atau saturasi berlebih. 

Terakhir, desain termalnya menawarkan beberapa mode pendinginan, memastikan laptop bekerja 

dengan sejuk dan senyap. Dengan satu sentuhan shortcut "Fn + F", kecepatan kipas dapat diubah-ubah 

antara silent5, normal, atau performance. 

Acer Aspire 5 - Performa Terjangkau untuk Multi-Tasker 

Aspire 5 terbaru juga dilengkapi dengan Prosesor Mobile AMD 5000 Series baru yang sangat bertenaga, 

GPU AMD Radeon™ RX 6401, memori 24 GB dan hingga 1 TB M.2 PCIe SSD NVMe1 dan / atau hingga 

2TB HDD1. Laptop ini dihadirkan untuk para blogger, fotografer, dan pelajar yang mencari perangkat 
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terjangkau namun bertenaga. Laptop Aspire 5 ini akan membuat setiap penggunanya memiliki apa 

yang diperlukan, untuk membantu mereka menjalankan berbagai aplikasi agar dapat menangani 

kebutuhan beragam tugas mereka dengan cepat dan efisien. 

Desainnya yang tipis 17,95 mm dan cover aluminium sandblasted memberikan tampilan yang ramping 

dan mengilap. Desain bezel tipis mengelilingi layar FHD IPS6 15,6 inci, yang dibenamkan teknologi Acer 

BlueLightShield™ untuk mengurangi emisi cahaya biru yang kurang baik untuk kesehatan. 

Seperti Aspire 7, laptop ini juga menawarkan konektivitas terbaru dengan USB-C™ untuk transfer data 

super cepat, Wi-Fi 6 dual band (802.11ax)3 dan desain termal dengan sejumlah mode pendinginan. 

 

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 Acer Nitro dan Aspire 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.  

 
** 

 
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 PC Indonesia. 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 Timor Leste. Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 
jam setiap harinya. 
 

http://www.acerid.com/
https://www.acertechconnects.com/
http://acerid.com/
http://www.acer.com/
http://www.socialbakers.com/
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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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manufacturer suggested retail prices and smay vary by location. Applicable sales tax extra. 
 

 

1 Spesifikasi dapat berbeda tergantung model dan / atau wilayah. 
2 Waktu respons non-native. Dicapai melalui LCD Overdrive. 
3 802.11ax 2x2 160MHz memungkinkan kecepatan data teoritis maksimum 2.402Mbps, ~ 3X lebih cepat dari standar 802.11ac 2x2 80MHz 
(867Mbps) dan hampir 6x lebih cepat dari Wi-Fi 1x1ac (433Mbps) standar seperti yang didokumentasikan dalam standar nirkabel IEEE 802.11 
4 "Latensi hingga 75% lebih rendah" didasarkan pada data simulasi Intel 802.11ax dengan dan tanpa OFDMA menggunakan 9 klien. 
Peningkatan latensi membutuhkan AP dan semua klien mendukung OFDMA. 
5 Mode Silent berlaku untuk nomor model A715-42CG dan A715-42G. Nomor model A715-75G dan A715-41G hanya mendukung mode 
Normal dan Performance. 
6 Semua merek dan nama produk yang disebutkan di sini termasuk merek dagang dari masing-masing perusahaan dan hanya digunakan 
untuk menjelaskan atau mengidentifikasi produk 

 


