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Hadir Lebih Fresh, Stylish dan Nuansa Relaxing, Laptop Tipis 

Acer Swift 3 Infinity 4 “Ocean Blue” dengan Sertifikasi Intel® 

Evo™ Dukung Produktifitas Pengguna. 

 

Ringkasan Editor 
• Acer meluncurkan warna baru “Ocean Blue” untuk melengkapi varian warna laptop Swift 3 Infinity 4 

dengan desain yang stylish dan nuansa relaxing serta dibekali prosesor Intel® Core Generasi ke-11 

tersertifikasi Intel® Evo™. 

• Seiring semangat berkarya bersama Acer Swift 3 Infinity 4, Acer menggandeng Diela Maharanie, 

ilustrator ternama Indonesia. 

• Acer Swift 3 Infinity 4 Ocean Blue disempurnakan dengan Intel® Iris Xe Graphics untuk pengalaman 

grafis yang lebih menakjubkan dan dibungkus dalam desain tipis 15,9mm serta bobot 1,2 kg. 

• Acer berikan penawaran khusus untuk pembelian laptop Swift 3 Infinity 4 Ocean Blue berupa jaket 

limited edition kolaborasi dengan Diela Maharanie, expressive seasonal sticker, dan cashback ratusan 

ribu rupiah. 

Jakarta, 23 Juli 2021 – Memadukan desain yang baru dan unik serta teknologi terdepan dengan 

sertifikasi Intel® Evo™, Acer secara resmi memperkenalkan Swift 3 Infinity 4 dengan pilihan warna 

terbaru Ocean Blue. Pilihan warna terbaru dari Acer Swift 3 Infinity 4 ini melengkapi varian warna 

yang sudah tersedia sebelumnya seperti Pure Silver, Red Berry, Steam Blue. Varian Ocean Blue ini 

menampilkan gradasi apik antara warna Electric Blue dan Pure Silver yang segar serta stylish. 

Pada peluncuran produk baru ini, Acer berkolaborasi dengan Diela Maharanie, salah satu ilustrator 

ternama Indonesia yang dikenal dengan kreasi ilustrasinya yang khas. Kolaborasi Acer dengan Diela 

Maharanie diwujudkan dalam melalui kreasi spesial embroidered patch pada jaket yang ditawarkan 

untuk pembelian laptop Acer Swift 3 Infinity 4 dalam jumlah yang terbatas.  

“Berbagai inovasi telah diberikan oleh Acer, termasuk memadukan desain dengan teknologi tinggi 

bagi para penggunanya yang mengedepankan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Acer Swift 3 

Infinity 4 ditenagai dengan Intel® Core Generasi ke-11 yang memudahkan para penggunanya 

untuk bekerja melalui performa terbaik. Laptop ini dapat digunakan untuk berbagai jenis 

kebutuhan gaya hidup yang sangat produktif.  

Kerja sama dengan ilustrator ini merupakan salah satu bukti kami mengedepankan desain dan gaya 

dari produk kami. Dengan warna baru Ocean Blue, Acer Swift 3 Infinity 4 yang stylish dan 

menenangkan, kami berharap para penggunanya merasakan kenyamanan untuk bekerja di mana 

saja dan kapan saja tanpa hambatan, khususnya di masa sekarang ini,” ujar Fransisca Maya, Head 

of Marketing Acer Indonesia. 

Kolaborasi dengan Diela Maharanie ini menjadi bentuk kesinambungan rangkaian kolaborasi Acer 

Indonesia dengan para kreator lokal. 

Ilustrator Diela Maharanie mengatakan, “Senang rasanya diberikan kepercayaan oleh Acer untuk 

bisa menuangkan kreativitas saya ke dalam kreasi spesial yang disandingkan bersama laptop 
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berwarna unik Ocean Blue. Sebagai seorang ilustrator, warna dan desain adalah dua hal yang sangat 

penting dalam kehidupan saya sehari-hari. Dengan warna yang stylish, laptop tipis Acer Swift 3 

Infinity 4 Ocean Blue mampu memberikan saya inspirasi desain yang lebih segar. Saya harap karya 

embroidered patch yang disematkan dalam jaket limited edition ini dapat memberikan semangat 

yang sama kepada pengguna laptop Swift 3.” 

Selain memiliki desain tipis dan warna yang unik, Acer Swift 3 Infinity 4 (SF314-511) juga ditenagai 

prosesor terdepan Intel® Core Generasi ke-11 dengan performa lebih baik hingga 20% dari 

generasi sebelumnya. Angka ini menjanjikan sejumlah peningkatan kerja dan respons yang lebih 

baik sehingga ideal untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, ada berbagai 

teknologi disematkan di dalam Acer Swift 3 Infinity 4 yang membawa penyempurnaan platform dan 

tenaga maksimal. Seperti keberadaan SSD PCIe Gen4 yang memberikan performa lebih cepat dan 

keberadaan mode thermal alternatif untuk membantu pengguna agar laptop tidak cepat panas. 

Didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan penggunanya, yakni para pengguna dengan 

mobilitas tinggi, laptop ini memiliki ketebalan hanya 15,9mm sehingga sangat ringkas untuk diajak 

bekerja di mana saja. Selain itu, Acer Swift 3 Infinity 4 memiliki bobot yang ringan, hanya seberat 

1,2kg membuatnya sangat nyaman untuk dibawa ke mana saja. Mendukung visual yang menawan, 

Acer Swift 3 Infinity 4 membawa panel IPS berukuran 14 inci yang sudah mendukung 100% sRGB 

dengan resolusi FHD untuk tampilan layar yang lebih memukau. 

Jaminan Performa dengan Sertifikasi Intel® Evo™ Platform 

Acer Swift 3 Infinity 4 telah tersertifikasi Intel® Evo™, yang artinya perangkat ini telah divalidasi 

Intel memenuhi persyaratan KEI (key experience indicator) yang di antaranya untuk daya tahan 

baterai yang lebih panjang hingga 16 jam yang disertai dengan kemampuan fast charging dan 

responsif dengan kecepatan menyala dari mode Sleep di bawah 1 detik. 

Dengan pekerjaan dan tugas sehari-hari yang banyak mengandalkan laptop kapan saja dan di mana 

saja, laptop berbasis platform Intel® Evo™ memberikan jaminan responsivitas, daya tahan baterai, 

konektivitas, audio, layar, dan desain tipis serta ringan yang luar biasa yang dibutuhkan untuk 

bergerak bebas dan tetap produktif. 

Perpaduan teknologi terkini dan desain tipis yang unik dan menarik menjadikan laptop Acer Swift 3 

Infinity 4 pilihan yang tepat untuk konsumen muda yang aktif berkreasi. Cocok untuk mereka yang 

mendambakan perangkat komputasi canggih dalam melakukan berbagai kegiatan produktif 

melalui bentuk ringkas dan varian warna yang lengkap, sekaligus mendukung penampilan dalam 

beraktivitas sehari-hari. 

Harga dan Ketersediaan 

Acer menghadirkan penawaran berupa Stylish Pack bagi konsumen yang ingin mendapatkan jaket 

limited edition dengan embroidered patch hasil kolaborasi antara Acer x Diela Maharanie, yang 

tersedia dalam jumlah sangat terbatas, khusus pembelian Acer Swift 3 Infinity 4. Penawaran ini bisa 

didapatkan melalui pembelian di Acer eStore, JD.ID, Blibli, Acer Official Store dan selected store 

lainnya mulai dari 16 Juli 2021. 
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Laptop terbaru dari Acer ini ditawarkan mulai harga Rp.12.499.000 dan sudah termasuk pre-

installed Microsoft Office Home and Student 2019 senilai Rp 1.799.000. Acer juga memberikan 

penawaran berupa cashback hingga Rp500.000 dalam promo Back to School hingga 31 Juli 2021. 

Kunjungi Acer eStore di https://store.acer.com/en-id/ untuk mendapatkan informasi produk dan 

promo terkini, dan www.acerid.com untuk mendapatkan informasi produk 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 

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  

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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