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Jajaran Laptop Baru dari Acer dengan AMD Ryzen™ 
5000 Series Mobile Processors Dukung Aktivitas 
Multitasking, Gaming, dan Produktivitas  
 

• Acer menawarkan jajaran perangkat laptop terbaru yang ditenagai prosesor AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile 
Processors dengan peningkatan performa 20% lebih baik dibanding generasi sebelumnya. 

• Acer Swift 3 & Acer Aspire 5 dengan Ryzen 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics memberikan pilihan 
kepada konsumen dengan aktivitas beragam, mulai dari komputasi sehari-hari, aktivitas mobile namun tetap ingin 
tampil stylish. 

• Laptop gaming Acer Nitro 5 Ryzen 5000 with NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 dihadirkan untuk para gamer yang 
membutuhkan laptop bertenaga untuk performa gaming tangguh serta bisa untuk memenuhi kebutuhan kreasi 
konsumen masa kini yang beragam 

• Ketiga laptop ini dilengkapi dengan pre-installed Microsoft Office Home and Student 2019 senilai Rp1.799.000 yang 
berlaku seumur hidup untuk mendukung kemudahan dan produktivitas kerja yang maksimal. 

 

Jakarta, 25 Mei 2021 – Acer meluncurkan jajaran laptop yang semakin powerful dengan peningkatan performa 
prosesor hingga 20% lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu AMD Ryzen™ 5000 Mobile 
Processor. Lini laptop Acer yang ditenagai oleh AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ 
Graphics memiliki keunggulan dari sisi arsitektur, jumlah core, dan fabrikasi, sehingga mampu memberikan 
performa lebih dengan daya yang hemat. Kombinasi ini menjadikannya cocok digunakan untuk multitasking 
berbagai aplikasi, berkreasi dan meningkatkan produktivitas, hingga bermain game. 
 
Rangkaian laptop terbaru Acer dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen masa kini yang semakin 
beragam dan menuntut peningkatan performa lebih. Acer Swift 3 & Acer Aspire 5 dengan Ryzen 5000 Series Mobile 
Processors with Radeon™ Graphics memberikan pilihan kepada konsumen dengan aktivitas beragam, mulai dari 
komputasi sehari-hari, aktivitas mobile namun tetap ingin tampil stylish. Laptop gaming Acer Nitro 5 Ryzen 5000 
with NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 dihadirkan untuk para gamer yang membutuhkan laptop bertenaga untuk 
performa gaming tangguh serta bisa untuk memenuhi kebutuhan kreasi konsumen masa kini yang beragam 
 
“Mewujudkan komitmen Acer untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi terdepan, kami dengan bangga 
menghadirkan seri laptop Acer terbaru dengan AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ 
Graphics yang menghadirkan laptop-laptop dengan performa powerful untuk creator masa kini, serta daya tahan 
baterai yang tangguh. Kami menyadari bahwa kebutuhan komputasi semakin beragam dan tuntutan produktivitas 
pun semakin meningkat. Dengan hadirnya seri laptop Acer terbaru ini, kami berharap dapat memberikan jawaban 
atas kebutuhan baru komputasi masa kini yang diperlukan semua segmen pada platform laptop. Bersama dengan 
hadirnya AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics dalam lini laptop Acer, diharapkan 
mampu memberikan pengalaman komputasi powerful mulai dari keperluan gaming, content creation, hingga 
produktivitas para penggunanya,” ujar Andreas Lesmana, Product Manager Acer Indonesia. 
 
AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics menghadirkan performa yang lebih powerful 
untuk tugas produktivitas berat hingga gaming. AMD Ryzen 5000 Series Mobile Processor menghadirkan fitur 
simultaneous multi thread untuk semua lineup dan dibangun pada arsitektur 7nm terbaru dari AMD yaitu “Zen 3 
core”. Kemampuannya sangat mumpuni untuk bekerja multitasking dalam pilihan mode penggunaan yang 
fleksibel, disertai daya tahan baterai yang tinggi. 
 
“Kami bangga dapat bermitra dengan Acer Indonesia pada peluncurannya hari ini karena AMD terus berkomitmen 
untuk menghadirkan inovasi komputasi dengan Prosesor AMD Ryzen™ 5000 Mobile series yang 
mentenagai jajaran terbaru laptop Acer. Prosesor AMD Ryzen™ 5000 Mobile series terbaru kami menghadirkan 
teknologi terbaru dengan desain Zen 3 core dan arsitektur 7nm yang memberikan fitur, performa dan efisiensi 
terdepan yang memungkinkan AMD dan Acer memberikan performa luar biasa bagi para kreator dan gamer serta 
mereka yang menginginkan mobilitas tinggi dan efisiensi daya yg sangat optimal sehingga menghadirkan nyala 
baterai lebih lama. Pengalaman komputasi yang luar biasa kini dapat ditemukan dalam jajaran laptop Acer 
baru bertenaga AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors," kata Paige Shi, APJ Head of Consumer, AMD. 
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Laptop Acer Aspire 5 (A515-45) dan Acer Swift 3 (SF314-43) diperkuat dengan AMD Ryzen 5000 U Series yang 
didesain khusus untuk laptop tipis tanpa mengorbankan performa. Sedangkan laptop Acer Nitro 5 (AN515-45) 
diperkuat dengan AMD Ryzen 5000 H Series yang mumpuni untuk penggunaan gaming. 
 
Acer Aspire 5 Ryzen 5000, Mumpuni untuk Produktivitas Harian 
 
Acer Aspire 5 (A515-45) hadir untuk para pengguna yang membutuhkan perangkat mumpuni dalam produktivitas 
sehari-hari. Penggunaan AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics menghasilkan 
kinerja 20% lebih tinggi dibandingkan dengan generasi prosesor Ryzen sebelumnya. Selain itu, Exo Amp Antenna 
juga disematkan untuk memberikan cakupan sinyal yang lebih luas sehingga kecepatan dan kestabilan koneksi 
tetap terjaga. 
 
Melalui keleluasaan RAM dan storage yang dapat di-upgrade dengan mudah, memungkinkan kinerja laptop yang 
lebih cepat dan potensi kinerja yang lebih baik. Acer Aspire 5 Ryzen 5000 juga sudah dilengkapi dengan tiga mode 
kipas yang dapat diatur yaitu silent, balance, dan performance, memberikan penggunanya kebebasan untuk 
menyesuaikan sistem pendingin dengan beban komputasi laptop. 
 
Acer Swift 3 Ryzen 5000, Laptop Tipis Penunjang Mobilitas 
 
Acer Swift 3 (SF314-43) sangat cocok untuk para pelajar maupun pekerja yang saat ini sedang belajar dan bekerja 
di rumah, maupun yang memiliki mobilitas tinggi namun tetap memperhatikan style dan performa. Sebab laptop 
ini memiliki desain yang ringkas, ketebalannya kurang dari 16mm, dan bobotnya hanya 1,2kg sehingga tidak 
memakan tempat saat digunakan, sekaligus mudah dibawa-bawa dengan desain premium khas lini Swift. Laptop 
tipis ini juga hadir dengan panel layar IPS FHD 100% sRGB serta ultra-narrow bezel 85,73%. Peningkatan performa 
berkat penggunaan AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics untuk menghadirkan 
performa mulus dalam menjalankan berbagai tugas. 
 
Acer Nitro 5 Ryzen 5000, Performa Unggul bagi Gamer Andal 
 
Acer Nitro 5 (AN515-45) hadir untuk memenuhi keinginan para gamers. Laptop gaming ini memiliki responsivitas 
maksimum dengan penyimpanan besar dari dua slot M.2 PCIe/ SSD SATA, yang dapat ditingkatkan kapasitasnya. 
Gamers juga dapat menikmati gameplay dengan visual tajam yang halus dan bebas blur dengan refresh rate hingga 
360Hz serta response time 3ms. Menggunakan GPU NVIDIA® terbaru GeForce RTX™ 3060, laptop Acer Nitro 5 
Ryzen 5000 memiliki FPS yang lebih baik saat bermain game dan memiliki tampilan yang mulus dengan resolusi 
yang lebih tinggi, dengan performa dan daya tahan stabil melalui teknologi CoolBoost. 
 
 
Harga dan Ketersediaan 
 
Jajaran perangkat laptop Acer yang diperkenalkan telah tersedia untuk konsumen di Indonesia secara online 
maupun jaringan penjualan Acer yang tersebar luas di Indonesia. Untuk memastikan produktivitas kerja secara 
maksimal, Acer memberikan penawaran menarik untuk pembelian lini laptop Swift, Aspire, dan Nitro yang 
dilengkapi dengan pre-installed Microsoft Office Home and Students 2019 senilai Rp1.799.000 yang berlaku 
seumur hidup. Dengan demikian, konsumen mendapatkan kemudahan dalam menggunakan perangkat barunya 
tanpa dipusingkan instalasi aplikasi terlebih dahulu. 
 

1. Acer Aspire 5 Ryzen 5000 (A515-45) tersedia dengan harga mulai dari Rp7.499.000  
2. Acer Swift 3 Ryzen 5000 (SF314-43) tersedia dengan harga mulai dari Rp10.999.000 
3. Acer Nitro 5 Ryzen 5000 (AN515-45) tersedia dengan harga mulai dari Rp12.999.000 

 
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 untuk riset, desain, pemasaran, 

https://store.acer.com/en-id/
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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 

Anandita Puspitasari 
Acer Indonesia – Consumer Marketing Manager  
anandita.puspitasari@acer.com  
+62812-8656-6755 

Raissa Janitra 
Advo Indonesia - Public Relations 
raissa@advo-indonesia.com 
+62819-3222-0668 
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