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Porsche Design Acer Book RS dan Travelpack RS
Meraih Penghargaan Red Dot dalam Kategori: Best
of The Best Award for Product Design
Produk Acer lainnya, yaitu desktop, monitor dan laptop untuk para profesional dan konsumen umum,
juga memenangkan penghargaan Red Dot untuk desain yang berkualitas tinggi.

Jakarta, 23 April 2021 – Porsche Design Acer Book RS dan Porsche Design Acer TravelPack RS
menerima penghargaan Red Dot dalam kategori: Best of the Best Award, penghargaan tertinggi
dalam kategori desain produk. Produk Acer lainnya, yaitu desktop, monitor, dan laptop, juga
memperoleh penghargaan Red Dot 2021 untuk keunggulan produk dan inovasi desain.
Penghargaan "Best of the Best" adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh juri dan
menunjukkan bahwa suatu produk sangat baik secara keseluruhan dengan menawarkan kualitas
desain yang inovatif dan pengalaman penggunaan yang sangat baik. Red Dot Award adalah
penghargaan yang diakui secara internasional, yang memberikan penghormatan bagi perusahaan
inovatif dan mengangkat keunggulan dalam desain konsep. Setiap pengajuan dinilai oleh juri ahli
desain internasional dari berbagai latar belakang.
“Kami sangat tersanjung menerima penghargaan tertinggi Red Dot untuk kategori Best of the
Best,” kata Seji Peng, AVP Industrial Design, IT Products Business, Acer Inc. “Porsche Design Acer
Book RS memegang filosofi desain yang jelas mengoptimalkan fungsionalitas dengan teknik
pembuatan presisi. Laptop ini menyatukan elemen desain dan teknologi canggih, juga merupakan
wujud nyata dari komitmen kami untuk mendobrak penghalang antara manusia dan teknologi.”
"Terinspirasi oleh solusi teknis kelas atas dari industri otomotif, Porsche Design Acer Book RS
mengusung yang terbaik dalam hal desain dan kualitas manufaktur," kata Christian Schwamkrug,
Direktur Desain, Porsche Design. “Kombinasi material premium seperti magnesium dan
aluminium dengan lapisan serat karbon membutuhkan tingkat akurasi tertinggi dalam proses
produksi. Laptop ini adalah pernyataan estetika yang tak tertandingi dan hasil dari perhatian yang
sangat baik terhadap detail.”
Laptop Porsche Design Acer Book RS & TravelPack RS
Porsche Design Acer Book RS adalah laptop yang dibuat dengan cermat yang memamerkan
teknologi canggih sekaligus desain fungsional. Perangkat premium ini memiliki sasis logam yang
dilengkapi dengan material pada cover berupa serat karbon yang khas, sejalan dengan desain
motorsports selama puluhan tahun, yang mengunggulkan material karena ringan namun tetap
kuat. Para ahli bertanggung jawab untuk merancang perangkat yang dapat mengoptimalkan
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fungsi, seperti menghubungkan cover dengan engsel unibody yang mengangkat bodi laptop saat
terbuka atau membantu mendinginkan perangkat dan menciptakan pengalaman mengetik yang
lebih baik. Porsche Design Acer Book RS adalah perangkat ramping dan praktis yang cocok untuk
para profesional.
Laptop ini disandingkan dengan pendamping sempurna berupa Porsche Design Acer TravelPack RS
yang terdiri dari travel pouch terbuat dari ECCO® PALERMO XA Leather -- dikenal sebagai material
yang tahan lama, notebook sleeve yang dibuat dari kain tahan air 1680D, dan mouse Bluetooth
nirkabel yang mencerminkan estetika laptop. Notebook sleeve memiliki penutup yang dapat dilepas
yang berfungsi ganda sebagai alas mouse, dan menggunakan penjepit magnet tersembunyi untuk
dipasangkan pada travel pouch agar dengan mudah menyimpan semuanya di satu tempat.

ConceptD 300 Desktop
ConceptD 300 adalah workstation tower 18L berukuran sedang yang dapat mengemas kekuatan
pemrosesan namun tetap berukuran sangat kecil. Desainnya yang elegan dipertegas oleh warna
putih sebagai sentuhan akhir yang indah, bagian atas menggunakan aksen panel kayu dan bagian
depan menggunakan panel hitam, terlihat segar yang menambah karakter pada desain kantor
modern. Lebih dari sekadar fitur yang terlihat cantik, panel depan berpola segitiga yang terpasang
berfungsi ganda sebagai saluran udara masuk guna menyaring udara melalui bagian dalam desktop
dan panel samping, sehingga menjaga semua komponen di dalamnya tetap dingin — dengan
tingkat kebisingan 40 dBa atau kurang.
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Laptop Acer Spin 7
Acer Spin 7 adalah laptop konvertibel yang berada di puncak inovasi dengan memanfaatkan
teknologi-teknologi terbaru untuk menawarkan pengalaman produktivitas terbaik. Perangkat ini
memanfaatkan platform komputasi Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Gen 2 5G untuk menawarkan
konektivitas 5G secepat kilat dan kebebasan untuk bekerja tanpa koneksi Wi-Fi, sementara empat
mode penggunaan yang berbeda memberikan pengguna fleksibilitas untuk segala kebutuhan.
Laptop ini ringan, dengan bobot hanya 1,4 kg dan setipis 15,9 mm, menawarkan masa pakai baterai
selama beberapa hari, dan dilengkapi layar sentuh yang dilapisi dengan Antimicrobial Corning®
Gorilla® Glass.
Monitor Bisnis Acer B248Y
Acer B248Y adalah monitor ergonomis yang dirancang untuk meredam sejumlah masalah terkait
dengan penggunaan sehari-hari, dan dilengkapi dengan stasiun dok built-in dengan port USB
Type-C, kemampuan untuk dihubungkan dengan daisy-chain, dan webcam FHD yang dapat
disesuaikan posisinya. Teknologi seperti Acer LightSense dan Acer ColorSense secara otomatis
menyesuaikan kecerahan layar dan suhu warna agar sesuai dengan lingkungan dan mengurangi
kelelahan mata. Sementara BlueLightShield Pro secara selektif menyaring cahaya biru dengan
dampak minimal pada kualitas warna, memenuhi sertifikasi TÜV/Eyesafe. Untuk menambah
kenyamanan, monitor ini memiliki layar IPS FHD (1920x1080) yang didukung oleh Acer Ergostand,
memungkinkan penggunanya menyesuaikan ketinggian, kemiringan, bahkan memutarnya 90
derajat ke mode portrait.
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Harga dan Ketersediaan
Porsche Design Acer Premium Collection yang terdiri dari laptop Porsche Design Acer Book RS dan
Porsche Design Acer Travel Pack RS tersedia dalam jumlah terbatas di jaringan penjualan Acer di
Indonesia dengan harga Rp42.999.000. Bagi pelanggan di Jakarta, rasakan pengalaman langsung
bersama Porsche Design Acer RS dengan mengunjungi Agres Store di Mangga Dua Mal selama 23
April – 6 Mei 2021 dan Infonet Pondok Indah Mall selama 7 - 21 Mei 2021.
Ketersediaan model produk dan konfigurasi dapat berbeda di setiap negara. 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 untu
kriset, 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 merupakan pemain utama di industri PC Indonesia. Acer telah mencatat
pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, termasuk memimpin pasar laptop untuk sektor pendidikan di
Indonesia dengan lini Chromebook. Saat ini Acer Indonesia telah berkembang dari perusahaan hardware menjadi
'hardware + software + services' dan cyber security, menawarkan berbagai produk, solusi, layanan, dan manpower dengan
teknologi terkini. Selama perjalanan bisnisnya, Acer memperoleh prestasi yang menempatkannya sebagai merek laptop
dan PC pilihan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima, di antaranya;
Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, dan penghargaan Top Brand Award selama 14
tahun berturut-turut sejak tahun 2008 - 2021. Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap industri game, secara
konsisten Acer juga menghadirkan inovasi terdepan dengan fitur unggulan melalui lini Predator Gaming. Acer
berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui
jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 103 lokasi di 84 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
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Contact Center

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: acerID & predatorgamingindonesia
: 1500155

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

4

Siaran Pers

© 2020 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks,
registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers
subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels. Prices listed are
manufacturer suggested retail prices and may vary by location.
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