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Acer Perluas Lini Produk Vero yang Ramah
Lingkungan
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Acer memperkenalkan Vero, lini produk ramah lingkungan yang menggunakan plastik PostConsumer Recycled (PCR) serta kemasan yang dapat didaur ulang.
Acer Aspire Vero adalah laptop ramah lingkungan dan upgradeable yang menjadi langkah pertama
Acer dalam menjadi pionir PC ramah lingkungan dengan menggunakan plastik PCR di semua
sasisnya.
Acer TravelMate Vero adalah laptop bisnis yang menggabungkan konsep Vero yang ramah
lingkungan dengan prosesor Intel® Core™ i7 generasi ke-11.
Acer Veriton Vero adalah desktop PC mini dan modern yang didesain untuk memberikan performa
kelas komersial dalam paket ringkas yang dapat disesuaikan secara ekstensif.
Acer Vero BR277 adalah monitor FHD dengan sertifikasi ramah lingkungan dari ENERGY STAR®, TCO
dan EPEAT
Aksesori Vero lainnya seperti mouse, mousepad, dan sleeve laptop turut diumumkan bersamaan
dengan lini Vero ini.

Jakarta, 14 Oktober 2021 - Acer meluncurkan jajaran produk ramah lingkungan mereka yaitu seri Vero
yang terdiri dari Acer Aspire Vero, laptop untuk para konsumen serta Acer TravelMate Vero yang ditujukan
untuk pengguna komersial. Mulai dari PC hingga perangkat periferal, lini Vero mengimplementasikan
pedoman ramah lingkungan yang spesifik, seperti memanfaatkan plastik Post-Consumer Recycled (PCR)
dan kemasan yang dapat didaur ulang. Mengingat konsep pelestarian tidak hanya menyangkut
bagaimana suatu produk dibuat, tetapi juga bagaimana produk setelahnya, lini perangkat Vero dari Acer
telah dirancang agar mudah dibongkar, menyederhanakan proses perbaikan atau upgrade, dan pada
akhirnya meningkatkan masa pakai perangkat.
Acer Aspire Vero – Laptop Ramah Lingkungan
Lebih dari sekedar laptop yang bergaya, Acer Aspire Vero (AV15-51) adalah wujud nyata dari komitmen
Acer untuk aktivitas yang lebih berkelanjutan. Sasis dari laptop ini terbuat dari plastik PCR sebanyak 30
persen sehingga mengurasi emisi CO2 sebanyak 21%[1] pada proses produksinya. Tombol pada keyboard
Aspire Vero juga mengandung 50% plastik PCR, dan kemasan Aspire Vero yang telah memenangkan
perhargaan 100% dapat didaur ulang sekaligus dapat dijadikan sebagai penyangga laptop. Usaha
tersebut membuktikan bahwa desain cermat Acer dapat membantu dalam mengurangi limbah yang tidak
berguna, bahkan memberikan kemudahan pembongkaran, perbaikan, upgrade komponen, dan proses
daur ulang baik komputer ataupun komponennya. Laptop ini juga telah menggunakan sistem operasi
Windows 11 yang baru dirilis, yang sangat mudah untuk digunakan.
Green PC alias PC ramah lingkungan ini menggunakan panel IPS FHD 15,6 inci yang 99% dapat daur ulang
serta ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ i7 generasi ke 11 dan Intel® Iris® Xe Graphics[2]. Spesifikasi ini
memungkinkan pengguna dapat mengandalkan performa dan produktivitas kelas dunia saat mereka
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membutuhkannya. Saat mengerjakan tugas yang tidak terlalu berat, perangkat lunak baru VeroSense™
dari Acer memberi pengguna opsi untuk memilih mode penggunaan yang telah dioptimalkan untuk
efisiensi energi dan masa pakai baterai. Fitur seperti Wi-Fi 6, port USB Tipe-C, dan dua port USB Tipe-A
memberikan pengalaman penggunaan yang lebih andal, sementara Acer TrueHarmony™ dan Acer
PurifiedVoice™ dengan AI pengurangan kebisingan memungkinkan kualitas suara sejernih Kristal pada
aktivitas conference-call.
Konsumen yang tertarik untuk mengambil langkah lebih ramah lingkungan, dapat memilih paket Vero set
lengkap ramah lingkungan yang terdiri dari Mouse Macaron Vero (AMR020), Mousepad Vero (AMP120 /
AMP121) dan Vero Eco-sleeve (ABG131 / ABG132).
Acer TravelMate Vero – Laptop Ramah Lingkungan
Acer TravelMate Vero (TMV15-51) adalah laptop bisnis eco-friendly (ramah lingkungan) yang menyasar
organisasi dengan misi mengedepankan praktik berkelanjutan. Laptop ini dipersenjatai dengan prosesor
terbaru Intel® Core™ i7 generasi ke 11[2], memori DDR4 16GB, serta SSD 1TB, lebih dari cukup untuk
mengerjakan tugas-tugas produktivitas berat, kekuatan ini didukung pula dengan standar keamanan
tingkat tinggi. TPM yang terdedikasi memberikan keamanan dan pengelolaan kelas perusahaan, dan slot
kunci Kensington memberikan perlindungan fisik untuk data yang penting. TravelMate Vero juga
dilengkapi dengan Acer ProShield Plus, solusi keamanan lengkap yang mencakup fitur-fitur seperti
enkripsi dan dekripsi, ditambah langkah-langkah otentikasi biometrik yang ada di dalam Windows 11 Pro.
TravelMate Vero memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan[3] logo pada proses startup laptop,
yang merupakan bagian penting dari branding baik untuk bisnis kecil dan besar. Hal ini dimungkinkan
dengan adanya fitur Acer Commercial BIOS, yang juga mampu mengunci serta memperbarui BIOS bahkan
pada platform non-Windows, dan memanfaatkan validasi CHIPSEC untuk meningkatkan keamanan
sistem lebih lanjut.
Sebagai bagian dari lini green-PC, laptop ramah lingkungan, Vero, TravelMate Vero terbuat dari 30%
plastik PCR pada bagian sasisnya, serta didesain untuk mudah diperbaiki dan di-upgrade. Laptop ini juga
dikemas dengan kemasan yang 100% dapat didaur ulang.
Acer Veriton Vero Mini – Desktop Ramah Lingkungan
Acer Veriton Vero Mini (VVN4690G) adalah mini PC ramah lingkungan yang didesain untuk memberikan
performa kelas komersial dalam bentuk tower yang ringkas dan dapat dikustomisasi, memberikan
pengguna perangkat yang sempurna untuk situasi kerja yang unik. Pengguna bisa memanfaatkan fitur
konektivitas yang lengkap pada perangkat ini, mulai dari Wi-Fi 6 (802.11ax) yang cepat dan stabil atau
Wi-Fi 6E (802.11ax) serta tambahan USB dan display ports, termasuk USB 3.2 atau generasi ke-2 dari TypeC yang dapat mentransfer data secara cepat dan dapat digunakan untuk pengisian daya. Perangkat ini
akan dilengkapi dengan prosesor Intel® Core™ vPro® generasi mendatang[2], serta dilengkapi seperangkat
alat manajemen seperti Acer Office Manager dan Acer Control Center, sehingga staff IT dapat mengelola
seluruh komputer yang ada di dalam perusahaan dengan mudah.
Sasis pada Acer Veriton Vero Mini terbuat dari 25% plastik PCR, dan dikemas dalam boks yang 100% dapat
didaur ulang.
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Acer Vero BR277 – Monitor Ramah Lingkungan
Sebagai cerminan dari komitmen Acer kepada lingkungan, Acer Vero BR277 merupakan monitor FHD
dengan konsep berkelanjutan menggunakan bodi yang terbuat dari 50% plastik PCR, dan telah
mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan dari ENERGY STAR®, TCO dan EPEAT. Prioritas selanjutnya
adalah kenyamanan, di mana monitor ini berdiri di Ergostand Acer yang memungkinkan pengguna untuk
memiringkan, memutar, menyesuaikan ketinggian, dan memutar monitor hingga mencapai sudut
pandang yang sempurna, dan juga dilengkapi dengan rangkaian teknologi VisionCare Acer yang
membantu mengurangi ketegangan mata. ComfyView pada monitor ini turut memberikan fitur panel
non-glare dan flicker-less yang dapat diredupkan hingga 15% persen, secara signifikan lebih redup
dibandingkan dengan berbagai monitor yang ada di pasaran, dan juga memanfaatkan Acer
BlueLightShield™ untuk mengurangi jumlah cahaya biru yang terpapar ke pengguna.
Sebagai sentuhan akhir, monitor ini dibungkus dalam kemasan yang 100% dapat didaur ulang.
Acer Earthion
Sebagai puncak usaha berkelanjutan Acer selama lebih dari 10 tahun, platform Earthion menggabungkan
kekuatan yang dimiliki Acer, para mitra, karyawan, serta pengguna dalam mengatasi tantangan
lingkungan dengan solusi yang inovatif. Hingga saat ini, Acer Group, baik operasi global dan anak
perusahaannya, telah berhasil mencapai target yang dicanangkan pada tahun 2020 silam untuk
mengurangi emisi karbon sebanyak 60% secara global[5]. Sebagai anggota dari RE100, Acer saat ini
tengah membuat pengaturan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan sepenuhnya pada tahun
2035.

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.
Peluncuran lini perangkat Vero ini diumumkan dalam acara next@acer yang disiarkan secara virtual dari
Taiwan. Kunjungi laman www.acer.com/nextatacer untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian
perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk consumers, gamers, creators 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 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
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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 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.
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Emisi yang dihemat dibandingkan dengan sasis plastik laptop biasa untuk laptop dengan ukuran yang sama. Nilai perkiraan dihitung dari laporan
Profil Lingkungan PlasticsEurope. Perbandingan hanya difokuskan pada bahan itu sendiri dan dibatasi untuk membandingkan 100% plastik murni
dengan 70% plastik murni dan 30% plastik daur ulang dengan asumsi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi emisi CO2 adalah sama.
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Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan wilayah. Semua model tergantung ketersediaan.
3
Silakan hubungi Acer untuk mendapatkan akses ke perangkat lunak yang diperlukan untuk menyesuaikan logo startup.
4
Mount dijual terpisah
5
Mengambil tahun 2009 sebagai tahun dasar untuk perbandingan
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