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Acer Hadirkan Laptop Swift X, Kombinasi 
Desain Tipis Revolusioner dan Bertenaga 
dengan AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile 
Processor untuk Kreator 
 

Ringkasan Editor 

 

● Acer Swift X hadir dengan desain tipis dan ditenagai oleh AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile 
Processor, serta GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 terbaru, yang sanggup mendampingi 
kebutuhan produktivitas kreatif para kreator konten. 

● Didukung tampilan layar jernih, cerah, kaya warna, dan akurat berkat panel IPS 14 inci dengan 
resolusi FHD yang mencakup 100% spektrum warna sRGB. 

● Sasis kuat Acer Swift X terbuat dari logam premium dan ringan, hanya 1,3kg dan ketebalan 17,9 
mm. 

 

Jakarta, 12 Juli 2021 – Kebutuhan laptop yang tipis, ringan, dan bertenaga terus meningkat, sebab kini 

bekerja secara mobile makin menjadi idaman. Namun kadang laptop tipis dan ringan belum tentu 

sejalan dengan performa ekstra kuat yang biasanya dibutuhkan untuk penggunaan komputasi berat 

para kreator. Menjawab kebutuhan tersebut Acer menghadirkan Swift X di Indonesia, laptop tipis dan 

revolusioner yang didesain untuk kreator konten dengan mobilitas tinggi dan membutuhkan 

perangkat andalan. 

 

Acer Swift X hadir dengan spesifikasi terbaik di kelasnya dalam desain yang tipis nan menawan. 

Performa bertenaga mampu dihadirkan laptop ini berkat penggunaan AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile 

Processor yang dibangun di atas arsitektur core AMD Zen 3 pemenang penghargaan dan teknologi 

proses 7nm terdepan. Prosesor AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processor yang mentenagai Acer Swift 

X memberikan peningkatan performa sebesar 23%i dibanding generasi sebelumnya. Daya komputasi 

Acer Swift X dikombinasikan dengan kekuatan pengolah grafis dari NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 

terbaru. Bodi ramping ditambah dengan prosesor dan pengolah grafis unggulan, membuat laptop ini 

sangat cocok untuk kebutuhan produktivitas kreatif kreator konten. Spesifikasinya didukung dengan 

keunggulan performa yang mampu menjalankan aplikasi editing yang berat sekalipun. 

 

“Dinamika new normal memungkinkan semua kegiatan kreatif bisa dilakukan di mana saja. Acer 

senantiasa berinovasi untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen yang terus berkembang, salah 

satunya dengan menghadirkan laptop Acer Swift X. Laptop tipis yang dapat diandalkan untuk 

penggunaan sehari-hari hingga penggunaan berat seperti untuk pekerjaan kreatif. Perpaduan 

performa cepat AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processor dan grafis diskrit NVIDIA® GeForce RTX™ 

3050 terbaru, dalam desain Acer Swift yang tipis dan ringan sangat tepat untuk mendukung gaya hidup 

kreator konten dengan mobilitas tinggi”, menurut Theresia Hanydawati, Head of Consumer Products 

Acer Indonesia. 
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Beban kerja kreatif dan produktivitas telah menjadi suatu hal umum bagi pengguna yang menuntut 

sebuah performa tinggi untuk capaian pekerjaan dengan hasil terbaik. AMD berkomitmen untuk 

berinovasi di pasar ini dan bangga bermitra dengan Acer untuk meluncurkan ACER Swift X bertenaga 

AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processor terbaru. Perpaduan performa luar biasa dan efisiensi daya 

berkat arsitektur AMD Zen 3 dan teknologi proses 7nm yang dikemas dengan baik guna menghadirkan 

pengalaman komputasi tingkat tinggi yang dibutuhkan oleh para kreator dan pengguna professional,” 

kata Paige Shi APJ Head of Consumer, AMD.  

 

Mobilitas Tinggi, Powerful Sepanjang Hari 

  

Acer Swift X (SFX14-41G) tersedia dalam varian prosesor hingga AMD Ryzen™ 7 5800U dan memori 

RAM 16 GB LPDDR4X. Didukung dengan highly-efficient dan performa tinggi dari prosesor yang 

dibangun di atas arsitektur core AMD ‘Zen 3’7nm mendukung hingga 8 core/16 thread, cache memory 

hingga 20Mb, kecepatan prosesor hingga 4.4GHz dengan TDP 15Watt, laptop ini memberikan performa 

dan daya tahan baterai mengagumkan dengan desain ramping untuk sebuah perangkat laptop. 

Prosesor bertenaga, memori yang lapang, juga penggunaan grafis NVIDIA GeForce RTX 3050, 

membuat Acer Swift X mampu menjalankan bermacam program dan tugas paling menuntut seperti 

desain grafis, photo editing, rendering, 3D modeling, dan masih banyak lagi. 

 

Laptop ultraportabel ini dilengkapi dengan baterai 59W yang menawarkan daya tahan penggunaan 

hingga 14 jam serta fitur pengisian cepat (fast charging) yang mampu mengisi daya baterai hingga 

penuh dalam waktu singkat dan mendorong pengguna kembali produktif. 

 

Layar Jernih dan Akurat untuk Visual Menawan 

 

Layar Acer Swift X menggunakan panel IPS 14 inci beresolusi Full HD dengan bezel ramping 

menghasilkan rasio layar-ke-bodi sebesar 85,73%. Akurasi warna layar menjadi aspek unggul lain yang 

dibawa laptop ini, dengan cakupan spektrum warna hingga 100% sRGB. Keunggulan tersebut membuat 

pekerjaan yang menuntut keakuratan warna menjadi mudah karena dapat menghasilkan warna sesuai 

aslinya, juga sajikan tampilan visual keseluruhan yang menawan. 

 

Sistem Pendingin untuk Performa Stabil 

 

Untuk bekerja mobile dengan performa yang stabil, Acer Swift X dilengkapi dengan desain kipas baru. 

Agar performa tetap konstan, maksimal, dan baterai yang efisien tahan lama, desain kipas baru ini 

memberikan peningkatan aliran udara hingga 20% lebih baik dari generasi sebelumnya. Desain Air Inlet 

Keyboard turut semakin menunjang akses ventilasi udara yang lebih luas, memungkinkan aliran udara 

tambahan masuk dari panel keyboard membuat laptop untuk dalam keadaan optimal dan temperatur 

yang terkendali. 
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Acer melengkapi pengalaman penggunanya dengan menyematkan beragam fitur modern seperti 

sensor sidik jari untuk akses masuk lebih aman dan mudah melalui Windows Hello, teknologi Acer 

BlueLightShield untuk membantu mengurangi ketegangan mata selama sesi pengeditan dalam waktu 

yang lama, asisten virtual Cortana yang dapat diaktifkan dengan perintah suara sederhana, serta fitur 

Modern Standby dan Wake on Voice untuk mengistirahatkan perangkat secara otomatis di kondisi 

minim penggunaan. Dalam hal kualitas suara, Acer Swift X telah dilengkapi dengan teknologi AI-

enhanced noise suppression yang dapat membuat kualitas suara lebih baik saat conference call. 

 

Tipis dan Ringan Tetap Upgradeable 

 

Acer Swift X memiliki desain tipis yang sangat cocok untuk para kreator konten yang aktif. Desain 

ramping nan elegannya diwujudkan dalam profil bodi terbuat dari aluminium yang kuat setipis 17,9mm 

dan bobot hanya 1,3kg yang semakin memotivasi pengguna untuk berkreasi tanpa batas di mana saja 

dan kapan saja. 

 

Meski memiliki desain tipis dan ringan, laptop ini tetap memberikan dua slot SSD NVMe berkecepatan 

tinggi untuk kemudahan upgrade memori penyimpanan. Acer Swift X hadir dalam dua pilihan warna 

yaitu Safari Gold dan Steam Blue yang dapat dipilih sesuai gaya penggunanya. 

 

Harga dan Ketersediaan 

 

Acer Swift X (SFX14-41G) ditawarkan mulai dari harga Rp15.499.000 dan bisa didapatkan melalui Pre-

Order Online pada tanggal 10 - 27 Juli 2021. Guna memastikan produktivitas kerja secara maksimal, 

Acer memberikan penawaran menarik productivity package berupa Microsoft Office Home and Student 

2019 senilai Rp1.799.000 yang bisa digunakan seumur hidup. Dengan demikian, pengguna 

mendapatkan kemudahan dalam menggunakan perangkat barunya tanpa dipusingkan instalasi 

aplikasi.  

 

Acer juga menambahkan promo cashback Rp500.000 pada Pre Order Online di ecommerce terkemuka, 

serta tambahan headset Bluetooth Jabra Elite 25e (senilai Rp1.000.000) khusus untuk pembelian di 

Acer eStore dan Acer Official Store di ecommerce selama masa pre order. Kunjungi Acer eStore di 

https://store.acer.com/en-id/ untuk mendapatkan informasi promo terkini dan www.acerid.com untuk 

mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia. 

 
*** 

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 

https://store.acer.com/en-id/
http://www.acerid.com/
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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  

+6281286566755 

Naomi Osia 

Advo Indonesia - Public Relations 

naomi@advo-indonesia.com 

+6281807591506 
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i CZM-48: Pengujian oleh teknisi AMD menggunakan benchmark CineBench R20 nT, mengukur kinerja multithreaded dari 
sampel teknik prosesor Ryzen 7 5800U vs Ryzen 7 4800U, sample teknik prosesor Ryzen 7 5700U vs Ryzen 7 4700U, sampel 
teknik prosesor Ryzen 5 5600U vs Ryzen 5 4600U, sampel teknik prosesor Ryzen 5 5500U vs Ryzen 5 4500U, sampel teknik 
prosesor Ryzen 3 5400U vs Ryzen 3 4300U. Kinerja bisa berbeda sesuai system yang digunakan. 

about:blank
about:blank
mailto:anandita.puspitasari@acer.com
mailto:naomi@advo-indonesia.com

