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Acer Ungkap Seri TravelMate P6 Terbaru, Dua 
Laptop Ultralight Performa Tinggi untuk 
Gaya Kerja Hibrid 

Ringkasan Editor  

• Seri laptop premium yang tipis dan ringan untuk para professional Acer TravelMate P6 kini 

hadir dalam pilihan TravelMate Spin P6 convertible, tampil dengan stylus dan layar sentuh 

Corning Gorilla® Glass® yang dapat diputar 360 derajat dengan pilihan empat mode 

penggunaan. 

• Laptop seri TravelMate P6 dan Spin P6 telah diperbarui dengan prosesor termutakhir Intel® 

Core™ vPro® Generasi ke-11. 

• Semua konfigurasi terbaru ini menyajikan layar IPS FHD+ [1] 14 inci dengan cakupan gamut 

warna 100% sRGB. 

• Laptop ini hanya setipis 16,8 mm, dengan bobot hanya 1,0 kg, dan masa baterai yang tahan 

lama, membuatnya sangat cocok untuk digunakan saat bekerja di lapangan atau dalam 

perjalanan bisnis. 

• Hadirnya konektivitas nirkabel 5G [2] dan NFC [3] memungkinkan pengguna untuk berbagi 

data dan melakukan pembayaran secara mobile dalam perjalanan. 

 

 

Jakarta, 3 Juni 2021 – Acer mengumumkan laptop edisi terbaru dari seri TravelMate P6, jajaran 

laptop dengan Windows 10 Pro yang dirancang untuk kaum profesional yang melakukan banyak 

perjalanan. Awet, aman, dan bertenaga dengan daya tahan baterai yang panjang, laptop ini akan 

menjadiperangkat yang dapat diandalkan oleh mereka yang memiliki mobilitas tingg. Laptop 

TravelMate terbaru juga hadir dengan opsi konvertibel layar sentuh Corning Gorilla® Glass® yang 

dapat diputar 360 derajat untuk digunakan dalam mode presentasi, tablet, laptop, dan mode tent. 

Laptop ini juga menggunakan Acer Active Stylus yang dapat dipasang di dok dengan dukungan 

Windows Ink untuk membuat catatan dan menggambar. Model laptop clamshell tradisional juga 

diperbarui dengan prosesor Intel® Core™ i7 vPro® Generasi ke-11 dan hadir dengan desain engsel 

180-derajat yang memungkinkan perangkat dapat dibuka secara mendatar untuk memudahkan 

kolaborasi dan berbagi konten. 

“Acer TravelMate Spin P6 terbaru sangat ideal untuk para profesional yang menghabiskan banyak 

waktu untuk melakukan kegiatan rapat, hadir dengan mode-mode yang meningkatkan 

pengalaman pencatatan dan menggambar, menampilkan presentasi, menandatangani kontrak, 

dan berbagi video lebih mudah,” ujar James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products 

Business, Acer Inc. "Mereka juga dapat pergi selama beberapa hari tanpa harus mengisi ulang 

baterai. Laptop ini tipis dan ringan, sangat ideal untuk para pekerja yang sering bepergian." 

 



 

Siaran Pers 
 

 

 
Pengalaman Kerja Terbaik 

Layar laptop FHD+ (1920 x 1200) 16:10 berukuran 14 inci  ini hadir dengan bezel tipis yang 

memberikan tampilan layar ekstra, memungkinkan halaman web, spreadsheet, dan lainnya dapat 

dilihat secara lebih luas. Panel IPS dengan cakupan gamut warna 100% sRGB memberikan warna 

yang akurat pada sudut pandang hingga 170 derajat. Selain itu, sudut pandang dapat dibatasi 

hingga 90 derajat dengan mengaktifkan fitur built-in Acer PrivacyPanel. Keyboard pada laptop 

TravelMate P6 terbaru juga hadir dengan ukuran full-size dan fitur back-lit, sehingga membuat 

pengetikan menjadi nyaman dan memungkinkan para traveller tetap dapat bekerja di area redup 

cahaya seperti kabin pesawat. Touchpad Corning® Gorilla® Glass yang ultra-responsif serta tahan 

gores mendukung gestur gerakan yang presisi. 

Semua model baru TravelMate P6 memiliki dua speaker untuk keperluan konferensi video 

sehingga menghasilkan suara yang lebih baik, sementara susunan empat mikrofon dapat 

menangkap vokal dari jarak hingga 2 meter dan memungkinkan perintah suara yang cepat dan 

akurat. Amplifier cerdas internal memberikan suara bebas distorsi dengan bass yang dalam, 

berfungsi ganda sebagai pelindung yang melindungi speaker saat volume ditingkatkan. 

Tipis, Ringan, dan Tahan Lama 

Dengan ketebalan hanya 16,8 mm, TravelMate Spin P6 (TMP614-52) dan TravelMate P6 

(TMP614RN-52) merupakan laptop yang sangat tipis, portabel, dan sangat ringan — masing-

masing laptop memiliki bobot mulai dari 1,0 kg dan 1,1 kg[4],. Sasisnya terdiri dari paduan 

magnesium-aluminium, yang lebih kuat dan lebih ringan dari paduan aluminium standar dengan 

ketebalan yang sama. Hadir dengan daya tahan baterai yang lama hingga 20 jam pada TravelMate 

P6[5], membuat para penggunanya dapat bekerja sepanjang hari tanpa harus mencolokkan ke listrik 

atau mengisi ulang baterai, dan dengan dukungan pengisian cepat dapat mengisi daya baterai 

hingga 80% dalam satu jam. 

Baik untuk keperluan konferensi video sambil berbagi presentasi atau mengolah data dalam 

spreadsheet, seluruh model TravelMate P6 terbaru mengemas banyak daya dan kinerja dengan 

prosesor Intel® Core™ i7 vPro® Generasi ke-11 terbaru dan memori DDR4x hingga 32 GB. Dukungan 

SSD PCIe Gen3 x4 1TB yang menggunakan teknologi NVMe memungkinkan para penggunanya 

menyimpan semua pekerjaan mereka dalam satu perangkat. 

Memenuhi standar militer AS MIL-STD 810H[6], seri TravelMate P6 dapat bertahan dari guncangan, 

jatuh yang tidak disengaja, dan kecelakaan lainnya. Pengujian ketahanan yang ketat mengikuti 

prosedur ketat yang mengukur ketahanan laptop terhadap tekanan, hujan, kelembapan, dan suhu 

ekstrem. 
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Keamanan Yang Luar Biasa 

TravelMate P6 memanfaatkan fitur keamanan yang kuat dari Windows 10 Pro, termasuk pembaca 

sidik jari dan webcam IR untuk login cepat dan aman melalui Windows Hello. Teknologi built-in Acer 

User Sensing dapat mendeteksi jika seseorang berada di depan komputer untuk membuka atau 

mengunci laptop, dan Windows Hello dapat mengenali apakah orang tersebut adalah pemiliknya. 

Untuk privasi yang lebih baik, webcam pada perangkat dapat ditutup secara fisik saat sedang tidak 

digunakan. Cip Trusted Platform Module (TPM) 2.0 dan Intel® Active Management Technology dari 

platform Intel vPro® memfasilitasi otentikasi yang aman sehingga melindungi data perusahaan. 

Konektivitas yang Berkecepatan Tinggi  

Dukungan Wi-Fi 6 dan konektivitas 5G melalui eSim/ USim opsional [3] mendukung kerja dan 

kolaborasi jarak jauh dari kantor. Selain itu, USB 3.2 Gen 2 Type-C™ Thunderbolt™ 4 memberikan 

transfer data dengan kecepatan luar biasa hingga 40 Gbps ke perangkat USB Type-C yang 

tersambung, ditambah daya yang cukup untuk mendukung layar hingga 8K. Port lain yang tersedia 

di laptop ini termasuk kartu MicroSD dan NFC (Near Field Communication) yang memudahkan 

untuk berbagi konten atau melakukan pembayaran secara mobile.  

Acer Connect M5 5G Mobile WiFi  

Router Acer Connect M5 5G Mobile WiFi adalah perangkat 5G portabel untuk para profesional yang 

memiliki mobilitas tinggi, dengan bobot hanya 200 gram. Memanfaatkan teknologi Wi-Fi 6 

(802.11ax), perangkat ini dapat terhubung ke internet hingga 32 perangkat berbeda sekaligus, 

sementara port Gigabit LAN (Ethernet) menawarkan stabilitas tambahan dalam koneksi jika 

diperlukan. Perangkat ini dilengkapi baterai tahan lama yang dapat diisi ulang dengan mudah 

melalui port USB Type-C, dan juga dapat berfungsi sebagai power bank.  

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. 

Produk Acer untuk seri TravelMate terbaru 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 
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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 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 
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1 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. 
2 Kecepatan dan ketersediaan 5G LTE bervariasi di setiap area. Tidak semua operator mendukung eSims. Periksa 
penyedia telekomunikasi Anda untuk detail lebih lengkap. 
3 NFC adalah fitur opsional. 
4 Spesifikasi dapat bervariasi tergantung model dan / atau wilayah. 
5 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 

about:blank
about:blank
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manajemen daya, kondisi pengoperasian, dan fitur yang digunakan. Kapasitas maksimum baterai berkurang seiring 
waktu dan penggunaan. 
6 Diuji oleh laboratorium pihak ke-3 yang memenuhi syarat untuk prosedur pengujian tertentu di bawah MIL-STD 810H 
untuk kondisi lingkungan yang mencakup suhu tinggi dan rendah, kelembapan, getaran, guncangan mekanis pada 
tetesan, hujan, debu, dan pasir. 


