News Flash

Satukan Titik Tertinggi Kemewahan dan
Performa, Porsche Design Acer Book RS
Tersedia di Indonesia Melalui Sistem Preorder
Laptop Porsche Design Acer Book RS tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah dapat di pre-order
pada 12 - 25 Januari 2021 di Acer eStore, Official Store Acer di berbagai ecommerce, serta Acer
Exclusive Store Ratu Plaza, Acer Exclusive Store Pondok Indah Mall dan Agres Mangga Dua Square.
Jakarta, 19 Januari 2021 – Untuk kali pertama Acer berkolaborasi bersama Porsche Design
menghadirkan perangkat premium Porsche Design Acer Book RS. Laptop yang menggabungkan
desain fungsional Porsche Design dengan inovasi teknologi, serta pengetahuan mendalam di pasar
komputer dari Acer. Laptop premium ini sudah bisa dipesan secara pre-order di Acer e-store, Acer
Official Store, Acer Exclusive Store dan partner tertentu.
Kolaborasi menawan tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan komputasi terbaik para
penggemar Porsche Design dan Acer. Desain khas Porsche yang minimalis nan mewah memiliki
tempat tersendiri di hati para pencinta Porsche Design dan menarik para profesional yang ingin
terlihat berkelas. Desain elegan Porsche Design Acer Book RS hadir dengan penggunaan material
premium. Rangka all-metal Porsche Design Acer Book RS ringkas dan ringan dengan bobot hanya
1,2kg.
Laptop ini memiliki sentuhan khas yang terinspirasi dari desain elemen motorsport, mulai dari panel
cover yang terbuat dari serat karbon diamond-cut, lapisan panel layar serta touchpad yang terbuat
dari kaca. Bobot yang ringan dikombinasikan dengan desain elegan, menjadikannya sebagai
perangkat komputasi yang tepat untuk mobilitas dan gaya hidup premium.
Jaminan performa kelas atas juga tercermin di Porsche Design Acer Book RS yang ditenagai dengan
prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-11 terbaru dan grafis NVIDIA® GeForce® MX350. Kombinasi
kekuatan ini membuatnya mampu melaksanakan segala pemrosesan komputasi yang dijalankan
pengguna mulai dari yang ringan hingga berat.
“Kami sangat bangga dapat menghadirkan Porsche Design Acer Book RS di Indonesia. Hadir dalam
jumlah terbatas, para pengguna yang mendambakan kemewahan desain berkelas dengan
performa terbaik bisa menjadikan Porsche Design Acer Book RS sebagai perangkat andalan dalam
keseharian mereka. Perpaduan prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-11 terbaru dan grafis NVIDIA®
GeForce® MX350 memberikan pengalaman komputasi lebih sempurna. Ditambah dengan
pengisian daya baterai yang cepat, menjadikannya laptop luar biasa untuk menyelesaikan
produktivitas harian,” ujar Theresia Hanydawati, Head of Consumer Product Acer Indonesia.
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Melalui layar sentuh berukuran 14 inci, Porsche Design Acer Book RS menyajikan tampilan resolusi
FHD dan penggunaan panel IPS memberikan keakuratan sekaligus kecerahan warna yang
menawan. Lapisan Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass semakin memperkokoh durabilitas panel
layar yang menampilkan visual kaya warna dengan mencakup hingga 100% dari gamut warna sRGB.
Bezel layar tipis dengan rasio screen-to-body mencapai 90% memberikan pengaman menonton
yang semakin imersif.
Bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan sering bepergian, Porsche Design Acer Book RS
dapat menjadi perangkat andalan. Porsche Design Acer Book RS mampu menemani pengguna
dengan mobilitas dan kebutuhan tertinggi sekalipun. Hal ini dimungkinkan melalui daya tahan
baterai yang mampu bertahan hingga 15 jam dan dilengkapi dukungan teknologi pengisian cepat.
Hanya dengan 30 menit pengecasan mampu menghasilkan daya tahan hingga 4 jam penggunaan.
Keunggulan ini memperkuat posisi Porsche Design Acer Book RS yang tidak hanya memiliki
durabilitas secara fisik dan performa tinggi, tapi juga daya tahan baterai sepanjang hari.
Untuk mendukung pengalaman premium yang telah dimiliki, Porsche Design Acer Book RS hadir
bersamaan dengan Porsche Design Acer Premium Collection. Sebuah paket eksklusif yang
menghadirkan aksesori Porsche Design Acer Mouse RS dan Porsche Design Acer Travel Pack RS
(berisikan mousepad, pouch, dan sleeve). Kumpulan aksesori premium ini tentunya semakin
menunjang pengalaman kelas atas yang identik dengan jaminan kualitas dari kolaborasi kedua
pihak, baik Porsche Design dan juga Acer.
Harga dan Pre-order
Porsche Design Acer Book RS saat ini sudah dapat dipesan melalui pre-order online di Acer eStore,
Official Store Acer di Shopee, Bukalapak, Blibli, Tokopedia, dan JD.ID. Selain itu, pre-order juga bisa
dilakukan secara offline di Acer Exclusive Store Ratu Plaza, Acer Exclusive Store Pondok Indah Mall
dan Agres Mangga Dua Square.
Periode pre-order online dan offline berlangsung pada 12 - 25 Januari 2021 dengan harga
Rp42.999.000 (termasuk Porsche Design Acer Premium Collection). Porsche Design Acer Book RS
akan dikirimkan kepada pembeli mulai tanggal 1 - 5 Februari 2021.
Untuk memastikan produktivitas kerja secara maksimal, Acer memberikan penawaran menarik
berupa bundling langsung dengan pre-installed Microsoft Office Home & Student 2019 senilai
Rp1.799.000. Dengan demikian, pengguna mendapatkan kemudahan dalam menggunakan
perangkat barunya tanpa dipusingkan instalasi aplikasi produktivitas terlebih dahulu.
Kunjungi Acer eStore di https://store.acer.com/en-id/ untuk mendapatkan informasi produk dan
promo terkini.
**
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
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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 1500155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
Blog
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Contact Center
Press Room

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia & www.facebook.com/predatorgamingindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: @acerID & @predatorgamingindonesia
: 1500155
: www.acerid.com/press-room
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