
        

News Flash 

1 
 

Unggulkan Mobilitas dan Fleksibilitas, Acer Spin 5 

Lite dan Spin 3 Active Kini Tersedia di Indonesia 

Melalui Sistem Pre-order 

• Spin 5 Lite (SP513-55N) hadir dengan desain yang tangguh dan ringan hanya 1,2 kg dan 

ketebalan kurang dari 1,5 mm 

• Spin 3 Active (SP313-51N) dan Spin 5 Lite (SP513-55N) terbaru memiliki tampilan yang 

lebih detail dan tajam hingga 268% berkat resolusi 2K (2560x1600) pada panel IPS 13,3  inci 

(Spin 3 Active) dan resolusi 2K (2256x1504) pada panel IPS 13,5 inci (Spin 5 Lite) 

• Spin 5 Lite (SP513-55N) dan Spin 3 Active (SP313-51N) tampil beda dengan layar unik 

yang lebih vertikal dengan resolusi berbeda dibandingkan laptop pada umumnya  

• Spin 5 Lite (SP513-55N) dan Spin 3 Active (SP313-51N) telah dilengkapi dengan prosesor 

Intel® Core™ Generasi ke-11 yang terverifikasi Intel® Evo™ platform 

• Spin 5 Lite (SP513-55N) dan Spin 3 Active (SP313-51N) dilengkapi dengan pre-Installed 

Microsoft Office Home & Student 2019 telah tersedia untuk pengguna di Indonesia melalui 

pre-order online di Acer eStore dan e-commerce, serta melalui toko retail pilihan. Dapatkan 

cashback sebesar hingga Rp1,500,000 selama periode pre-order pada 13 - 28 Februari 

2021 

Jakarta, 16 Februari 2021 – Acer menghadirkan laptop Spin 5 Lite dan Spin 3 Active di Indonesia. 

Jajaran Spin yang diperbarui ini hadir dengan fitur-fitur intuitif, estetika desain yang bercita rasa 

tinggi, juga teknologi terbaru dalam balutan desain yang tipis, ringan, dan konvertibel. Spin 5 Lite 

dan Spin 3 Active sudah dapat dipesan melalui pre-order pada 13 - 28 Februari 2021 secara online 

Acer e-Store dan e-commerce maupun toko retail pilihan. 

“Sebagai bentuk komitmen Acer untuk selalu hadir memberikan inovasi terbaik, kami dengan 

bangga mengumumkan bahwa seri laptop Spin terbaru hadir di Indonesia. Dengan desain 

konvertibel khas Spin dan prosesor terbaru yang ditenagai oleh Intel Core Generasi ke-11 serta 

grafis Iris Xe yang telah tersertifikasi EVO Platform, kami berharap Spin series terbaru dapat 

meningkatkan standar laptop konvertibel ke tingkat tertinggi. Spin series terbaru dapat menjadi 

jawaban bagi para pekerja kreatif yang mengandalkan fleksibilitas dalam mobilitas mereka,” ujar 

Theresia Hanydawati, Head of Consumer Products Acer Indonesia. 

Memenangkan Red Dot Award: Product Design 2020, Spin 5 Lite (SP513-55N) merupakan laptop 

konvertibel layar sentuh seringan 1,2 kg dan setipis 14,9 mm. Layar sentuh dan bidang sentuhnya 

hadir dalam rasio layar 3:2 yang memberikan kesan lebih vertikal dan telah dilapisi oleh Corning® 

Gorilla® Glass yang memberikan tingkat daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan layar kaca pada 

umumnya. 

Spin 5 Lite ditujukan bagi mereka yang memerlukan produktivitas tingkat tinggi seperti pekerja 

kreatif dan pekerja seni yang fleksibel. Melalui desain engsel 360 derajat, memungkinkan 

transformasi menjadi berbagai bentuk yang berbeda seperti mode tablet untuk mencatat atau 

mode clamshell untuk mengetik, di mana keyboard hadir dengan posisi sedikit lebih tinggi untuk 

menghadirkan pengalaman mengetik yang ergonomis serta kinerja termal yang lebih baik.  
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Sedangkan Spin 3 Active (SP313-51N) yang portabel dan ringan hadir dengan layar IPS multi-touch 

WQXGA (2560x1600) berukuran 13,3 inci yang menawarkan rasio aspek 16:10. Layar Spin 3 Active 

juga dapat diputar 360 derajat memberikan penggunanya kemudahan untuk bekerja dan bermain 

dalam model apa pun. Laptop konvertibel ini sangat cocok bagi para profesional muda yang 

mengusung gaya hidup dengan mobilitas tinggi dan sering melakukan presentasi untuk pekerjaan. 

Laptop konvertibel Spin 3 Active dilengkapi dengan Acer Active Stylus built-in dengan tingkat 

sensitivitas 4.096 tekanan untuk memaksimalkan layar sentuh saat membuat sketsa atau menulis. 

Dikombinasikan dengan SSD ganda, sepasang port USB Type-C dengan dukungan Thunderbolt™ 4 

dan Killer Wi-Fi 6 AX1650i, Spin 3 Active adalah pilihan yang sangat tepat untuk pelajar atau 

profesional yang bekerja saat dalam perjalanan. 

Spin 5 Lite (SP513-55N) dan Spin 3 Active (SP313-51N) telah menggunakan prosesor Intel Core 

Generasi ke-11 terbaru dengan grafis Iris Xe untuk memberikan kinerja yang solid bagi para 

profesional dan seniman. Kedua Spin Series terbaru ini juga sudah terverifikasi platform Intel® 

Evo™.  

Perangkat yang mengusung Intel® Evo™ merupakan perangkat yang telah divalidasi Intel 

memenuhi persyaratan edisi kedua Project Athena seperti pada KEI (Key Experience Indicator) 

untuk daya tahan baterai yang lebih panjang dan kecepatan menyala dari mode Sleep di bawah 1 

detik. Selain itu, semua laptop berbasis platform Intel® Evo™ dilengkapi dengan prosesor mobile 

Intel® Core™ i5 atau i7 Generasi ke-11 dengan grafis Intel® Iris® Xe, memberikan performa 

kencang dan mampu memberikan pengalaman imersif secara keseluruhan. 

 

Harga dan Pre-order 

Spin 5 Lite (SP513-55N) dan Spin 3 Active (SP313-51N) dipasarkan pada jaringan penjualan Acer di 

Indonesia dengan harga mulai dari Rp13,999,000 untuk Spin 3 Active (SP313-51N) varian Intel® 

Core™ i5 dan mulai dari Rp17,499,000 untuk Spin 5 Lite (SP513-55N) varian Intel® Core™ i5. Kedua 

laptop konvertibel Spin Series saat ini sudah dapat dipesan melalui Pre-order Online di Acer 

eStore dan e-commerce serta di toko retail pilihan. Selama masa periode pre-order berlangsung 

pada 13 - 28 Februari 2021, Acer menawarkan promo menarik berupa cashback hingga 

Rp1,500,000. 

 

Untuk memastikan produktivitas kerja secara maksimal, Acer juga memberikan penawaran 

menarik productivity package berupa pre-installed Office Home & Student 2019 senilai 

Rp1.799.000 yang bisa digunakan seumur hidup. Dengan demikian, pengguna mendapatkan 

kemudahan dalam menggunakan perangkat barunya tanpa dipusingkan instalasi aplikasi. 

 

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 

https://store.acer.com/en-id/laptops/ultrathin/acer-swift-3x-sf314-510g-i5-gold
https://store.acer.com/en-id/laptops/ultrathin/acer-swift-3x-sf314-510g-i5-gold
https://store.acer.com/en-id/
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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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