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Acer Luncurkan Green PC Laptop Aspire Vero 
dari Plastik Daur Ulang   
 

Ringkasan Editorial 

● Acer meluncurkan green PC Aspire Vero sebagai wujud komitmen Acer untuk lingkungan. 
Laptop eco-friendly terbuat dari material daur ulang plastik post-consumer recycled (PCR). 

● Acer Aspire Vero dibekali dengan VeroSenseTM, software yang dirancang khusus untuk 
memantau dan mengatur energi yang digunakan pada laptop, mendorong penghematan listrik. 

● Komitmen kelestarian lingkungan tidak membuat performa laptop ini terkompromi. Dengan 
prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 dengan grafis Intel® Iris® Xe, Acer Aspire Vero 
menawarkan performa andalan. 

● Acer menginisiasi ajakan hidup hijau, Green Deeds, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar 
semua orang bisa ikut mengambil bagian dalam kegiatan ramah lingkungan dan berbagi 
melalui media sosial. 

 

Jakarta, 26 Oktober 2021 – Acer merespons perhatian warga dunia terhadap masalah lingkungan 
dengan meluncurkan laptop Acer Aspire Vero, green PC yang terbuat dari material daur ulang 
plastik yang telah dipakai konsumen, atau plastik post-consumer recycled (PCR). Pengembangan 
produk ini merupakan bagian dari misi keberlanjutan Acer dalam segala operasinya.  

Sebagian besar komponen laptop Acer Aspire Vero terbuat dari material yang ramah lingkungan. 
Pada bagian sasis, Acer menggunakan plastik PCR sebanyak 30%, sementara pada bagian keyboard 
terdapat 50% elemen plastik PCR yang menghemat sekitar 21% emisi lingkungan dari penggunaan 
plastik murni. Tidak berhenti di sana, 99% panel layarnya terbuat dari panel yang dapat didaur 
ulang.  

Integrasi material plastik PCR pada laptop Acer Aspire Vero dilakukan secara menyeluruh sehingga 
mendukung keutuhan desain. “Eco-design” laptop ini dapat dilihat dari posisi unik tombol R dan E 
yang diposisikan berlawanan untuk mengingatkan pengguna terhadap proses daur ulang dengan 
aksen kuning yang trendi. Struktur honeycomb pada chassis menghasilkan kerangka yang lebih kuat 
dan permukaan lapisan bertekstur bebas cat menjadikan permukaan sangat lembut dengan aksen 
kuning unik yang dihasilkan dari proses daur ulang dan bermakna ajakan untuk mengurangi polusi. 

Selain material, misi keberlanjutan diwujudkan dalam fitur khusus software VeroSense yang dapat 
memperpanjang usia baterai dan menghemat penggunaan listrik. Dikemas dalam kotak terbuat 
dari kertas daur ulang, Acer Aspire Vero merupakan laptop dengan elemen daur ulang terbanyak di 
kelasnya. Seiring dengan peluncuran Acer Aspire Vero, Acer memulai program Green Deeds yakni 
ajakan hidup hijau melalui media sosial pertama di Indonesia. 

“Kehadiran laptop eco-friendly Acer Aspire Vero merupakan wujud komitmen keberlanjutan Acer 
dalam operasi dan pengembangan produk. Material laptop maupun kemasannya terbuat dari 
material daur ulang serta dilengkapi fitur khusus penghematan energi. Dengan desain yang trendi, 
performa yang mumpuni, dan material unik, Acer Aspire Vero diharapkan dapat menjadi laptop 
pilihan mereka yang berjiwa muda yang ingin ikut ambil bagian dalam melestarikan lingkungan,” 
ujar Fransisca Maya, Head of Marketing Acer Indonesia. 

“Sejak Juni 2021, Acer dan para pegawai serta mitra bisnis menegaskan komitmen keberlanjutan 
lewat program Earthion. Kami akan mendorong terobosan dalam menjawab tantangan lingkungan. 
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Di Indonesia, wujud nyata lain yang kami inisiasi adalah ajakan Green Deeds untuk anak-anak muda 
melalui media sosial. Acer Aspire Vero adalah salah satu wujud komitmen tersebut. Kami berharap 
ajakan kami untuk ikut menjaga Bumi mendapat respons positif dari konsumen Indonesia,” ujarnya 
menambahkan. 

Selain materialnya yang ramah lingkungan, Fransisca menambahkan, Acer Aspire Vero tetap 
mengedepankan performa unggulan melalui penggunaan prosesor penuh tenaga, yakni Intel® 
Core™ Generasi ke-11 dan grafis Intel® Iris® Xe, yang sanggup mendukung kegiatan sehari-hari 
penggunanya. 

Kinerja Andal dengan Teknologi Mutakhir 

Tidak hanya ramah lingkungan, Acer Aspire Vero tetap memberikan performa yang tangguh 
dengan dukungan prosesor Intel® Core™ i5-1155G7 Generasi ke-11 dan grafis Intel® Iris® Xe yang 
dapat mendorong produktivitas penggunanya. Dengan dukungan sistem operasi Windows 11 
terbaru, perangkat ini memberikan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman dan modern 
ditampilkan dalam panel layar IPS 15,6 inci resolusi Full HD yang jernih serta area pandang luas. 

Alokasi ruang ekstra dan penggunaan ukuran sekrup standar pada Aspire Vero memudahkan 
proses perbaikan atau upgrade, sehingga memperpanjang usia penggunaan perangkat.     Kotak 
kemasan laptop ini 85% terbuat dari kertas daur ulang dengan tinta dari kedelai dan setelah 
digunakan kotak kemasan ini dapat sepenuhnya didaur ulang. Selain itu, kotak laptop juga dapat 
digunakan kembali sebagai penyangga laptop untuk menambah kenyamanan penggunaan. 

Green Deeds, Ajakan untuk Hidup Ramah Lingkungan Melalui Media Sosial  

Dengan menjalankan misi Earthion, Acer berkomitmen untuk terus menjalankan misi hijau dan 
mengajak para pengguna serta orang-orang sekitar untuk hidup dengan lebih peduli terhadap 
lingkungan. Berangkat dari misi tersebut, Acer Indonesia memulai kampanye “Green Deeds” yang 
mengajak semua orang untuk melakukan kegiatan hijau selama tujuh hari. Kegiatan tersebut dapat 
dilakukan di mana saja oleh peserta dan para peserta dapat berbagi partisipasi pada media sosial 
Instagram mereka dengan tag @acerid.  

Kegiatan di media sosial ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2021. Acer akan memberikan 
laptop Acer Aspire Vero kepada pemenang utama dan menjadikan kegiatannya sebagai role model 
komunitas di media sosial Acer Indonesia. Kunjungi laman http://acerid.com/vero dan ikuti akun 
sosial media Instagram @acerid untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 

 
Harga dan Ketersediaan 

Pada tahap awal, Acer Aspire Vero tersedia di Indonesia lewat pre-order yang diadakan pada 25 
Oktober - 7 November 2021 melalui Acer eStore, JD.id dan Acer Exclusive Store. Harga yang 
dibanderol untuk laptop ini Rp10.999.999 sudah termasuk pre-installed Windows 11 terbaru 
beserta Microsoft Office Home & Student 2021 secara gratis.  

Uniknya, bagi 20 pembeli pertama pada masa pre-order, konsumen bisa mendapatkan bundling 
laptop Aspire Vero dengan sepatu ramah lingkungan Adidas Stan Smith. Untuk melanjutkan gaya 
hidup yang berwawasan lingkungan, konsumen juga akan mendapatkan Zero Waste Kit dari 
Sustaination yang berisikan botol minum, sedotan, serta alat makan yang mudah untuk dibawa 
bepergian. 

*** 

Tentang Acer 

http://acerid.com/vero
http://acerid.com/vero
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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 100 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 

Naomi Osia 

Advo Indonesia - Public Relations 

naomi@advo-indonesia.com 

+62818-0759-1506 
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