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Acer Umumkan Laptop Swift X, Hadir dengan 
GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series serta 
Desain Tipis dan Ringan 
 

Laptop ini ditenagai oleh AMD Ryzen 5000 Series Mobile Processors 
 

Ringkasan Editor 

 

● Acer Swift X terbaru ditenagai AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors terkini dan GPU 

NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti untuk memberikan kinerja terbaik, dengan kemampuan 

penggunaan baterai hingga 17 jam1. 

● Ditujukan untuk para profesional bidang kreatif, editor konten, dan streamer, laptop ini 

dilengkapi dengan layar FHD IPS2 14 inci yang mencakup 100% gamut warna sRGB3. 

● Acer Swift X mengusung sasis logam premium yang hadir dalam berbagai warna, ringan 

dengan bobot 1,39 kg dan hanya setipis 17,9 mm. 

 

Jakarta, 28 Mei 2021 - Acer memperkenalkan laptop Swift X, model terbaru dari lini laptop Swift 

andalannya pada acara next@acer yang digelar secara online. Didesain untuk mendorong desain 

PC ultra-portabel ke tingkat berikutnya, laptop yang sangat tipis dan ringan ini menawarkan 

kekuatan AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processor dengan arsitektur Zen 3 dan GPU NVIDIA® 

GeForce RTX™ 3050 Ti yang terbaru. 

 

“Model laptop terbaru Acer dirancang untuk menawarkan konsumen pilihan terluas dari perangkat 

komputasi berkinerja tinggi dan ultra-portabel,” tutur James Lin, General Manager, Notebook, IT 

Products Business, Acer Inc. “Para profesional membutuhkan laptop yang cukup ringkas untuk 

dibawa-bawa sepanjang hari, tetapi juga harus cukup kuat untuk menjalankan beberapa program 

yang berat sekaligus. Dalam setiap perangkat yang kami ciptakan, kami selalu mengejar 

keseimbangan itu." 

 

“Ditenagai oleh arsitektur inti AMD 'Zen 3' yang sangat efisien dan sangat bertenaga, Acer Swift X 

memberikan masa pakai baterai yang mengesankan dalam kinerja tinggi dan desain ultra-

portabel,” ujar Saeid Moshkelani, Senior Vice President and General Manager, Client Business 

 
1 Masa pakai baterai yang terdaftar didasarkan pada pengujian mode produktivitas MobileMark 2014® dengan nirkabel 
aktif. Rincian pengujian MobileMark 2014 tersedia di www.bapco.com. Peringkat masa pakai baterai hanya untuk tujuan 
perbandingan. Masa pakai baterai yang sebenarnya bervariasi menurut model, konfigurasi, aplikasi, pengaturan 
manajemen daya, kondisi pengoperasian, dan fitur yang digunakan. Kapasitas maksimum baterai berkurang seiring 
waktu dan penggunaan. 
2 Semua merek dan nama produk yang disebutkan di sini termasuk merek dagang dari masing-masing perusahaan dan 

digunakan semata-mata untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi produk 
3 Spesifikasi dapat bervariasi tergantung model dan / atau wilayah. Semua model tergantung pada ketersediaan. 
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Unit, AMD. “Kami bangga dapat berkolaborasi dengan mitra besar seperti Acer untuk memberikan 

solusi premium tanpa kompromi bagi content creator, streamer, dan profesional kreatif.” 

 

Tipis, Ringan, dan Powerful 

 

Laptop Acer Swift X (SFX14-41G) terbaru mewakili segmen baru dalam portofolio Swift, menjadi 

yang pertama di serinya yang hadir dengan dukungan grafis diskrit dengan bobot hanya 1,39 kg. 

GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti yang diusungnya, berbasiskan arsitektur NVIDIA Ampere, 

dikombinasikan dengan prosesor AMD Ryzen™ 7 5800U dan RAM 16 GB menawarkan pekerja 

profesional kreatif seperti editor video atau fotografer performa powerful. Layaknya keluarga Swift 

lain, semua perangkat keras pada laptop ini terpasang pada sasis logam setipis 17,9 mm. 

 

Kemampuan produktivitas Acer Swift X semakin ditingkatkan dengan adanya penyimpanan SSD 

hingga 2 TB yang memudahkan pengguna membawa pekerjaannya ke mana saja, serta baterai 59W 

dengan teknologi pengisian cepat menawarkan penggunaan hingga 17 jam. 

 

Representasi Warna yang Cerah 

 

Acer Swift X memiliki layar 14 inci FHD IPS dengan rasio layar-ke-bodi 85,7%, kecerahan 300-nits, 

dan akurasi warna 100% sRGB — cukup untuk mengedit video 4K atau mendapatkan warna foto 

yang sesuai aslinya. Rangkaian port yang tersedia termasuk USB Type-C berfungsi penuh 

memastikan transfer data ultra cepat, begitu juga untuk memfasilitasi kebutuhan streaming video 

dan pengisian baterai, sementara Wi-Fi 6 memastikan konektivitas yang lebih cepat. 

 

Laptop ini juga disertai sensor sidik jari untuk akses masuk yang lebih aman melalui Windows Hello, 

fitur peredam bising yang disempurnakan dengan AI untuk panggilan video lebih lancar, dan 

teknologi Acer BlueLightShield untuk membantu mengurangi ketegangan mata selama sesi editing 

yang lama. 

 

Proses Editing yang Senyap dan Tetap Sejuk 

 

Dibuat dengan mempertimbangkan sesi pekerjaan yang lebih berat, Acer Swift X menggunakan 59 

bilah kipas berukuran 0,3 mm dan sepasang pipa panas tembaga D6 untuk mengoptimalkan 

efisiensi termalnya. Sejumlah inovasi lain juga meningkatkan efisiensi pendinginan laptop seperti 

desain saluran udara pada keyboard mengeluarkan hawa panas sekitar 8-10% lebih banyak 

dibanding keyboard standar, dan sepasang cincin dengan bidang yang miring di sepanjang bagian 

atas kipas menghasilkan hingga 5 -10% peningkatan aliran udara. 

 

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. 
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Pembaruan seri laptop Swift X ini diluncurkan dalam acara next@acer yang disiarkan secara virtual 

dari Taipei, Taiwan. Kunjungi laman www.acer.com/nextatacer untuk mendapatkan informasi 

mengenai rangkaian perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk consumers, gamers, creators, 

pelajar 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 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 102 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  : acerID.com             

Facebook : facebook.com/acerindonesia 

Twitter  : @acerID 

YouTube  : youtube.com/acerindonesia 

Instagram : acerID & predatorgamingindonesia 

Press Room : acerid.com/press-room 

 

Media Contacts Acer Indonesia 

Raissa Janitra 

Advo Indonesia - Public Relations 

raissa@advo-indonesia.com 

+62819-3222-0668 
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