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Acer Perkenalkan Anggota Baru Perangkat
Ultraportabel yang Bertenaga dalam Rangkaian
Keluarga Swift X
Acer turut umumkan Desktop All-in-One Terbaru Aspire C27 dan C24

Ringkasan Editor
●

Acer perkenalkan laptop dan all-in-one (AIO) terbaru yang menggunakan prosesor terbaru Intel®
Core™ Generasi ke-12.

●

Acer Swift X berukuran 14 dan 16 inci terbaru menggabungkan efisiensi, kekuatan, dan tampilan
elegan laptop yang tipis, ringan, dan sasis kuat dalam tampilan 16:10, memamerkan rasio screento-body hingga 92.22% dan kecerahan layar hingga 400 nits.[1]

●

Tipis dan bertenaga, AIO Acer Aspire C27 dan C24 dilengkapi dengan layar sentuh FHD serta GPU
NVIDIA® GeForce® MX550 terbaru.

Las Vegas,(6 Januari 2022) - Acer mengumumkan sepasang produk barunya yang tipis, ringan, dan
bertenaga yakni Swift X dengan GPU diskrit, terdiri dari model 14-inci dan 16-inci baru. All in One (AIO)
Aspire terbaru dari Acer, yakni Aspire C27 dan C24 juga turut diperkenalkan. Semua perangkat laptop dan
desktop AIO Acer yang diluncurkan telah menggunakan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12.

Acer Swift X — Bertenaga dan Ultraportabel
Laptop ultraportabel Acer Swift X (SFX14-51G) berukuran 14 inci dengan bobot 1,4kg, menyajikan
prosesor Intel Core Generasi ke-12 dengan 14 core dan NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti dalam sasis
alumunium tipis 17,9mm. Sebuah kipas, keyboard dengan saluran masuk udara, dan pipa pendingin
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Hanya untuk model 16 inch. Model 14 inch memiliki kecerahan layar hingga 300 nits

ganda menghilangkan panas yang dihasilkan oleh perangkat keras ini, membantu laptop
mempertahankan kinerja puncak yang diharapkan oleh para pekerja kreatif atau pekerja bidang desain
multimedia.
Model 16-inci (SFX16-52G) Acer Swift X terbaru dibekali dengan prosesor Intel Core Generasi ke-12
dengan 12 Core (4 P-cores dan 8 E-cores) dan grafik ARCTM diskrit. Laptop ini memiliki kipas ganda, pipa
pendingin tembaga ganda, keyboard dengan saluran masuk udara, dan lubang pembuangan samping
yang lebih besar. Bekerja sama dengan Intel, perangkat ini memenuhi persyaratan laptop Intel Evo melalui
spesifikasi perangkat keras Intel dan pengalaman yang responsif, instant wake, masa pakai baterai
panjang, pengisian daya yang cepat, dan kolaborasi cerdas.
Kedua model dilengkapi dengan sistem operasi terbaru Windows 11 dan memiliki layar IPS [2] dengan rasio
aspek 16:10—2240x1400 untuk model 14-inci dan hingga 2560x1600 (WQXGA)[3] untuk model 16-inci
— dengan bezel yang sangat tipis, layar dari Acer Swift X ini memiliki rasio screen-to-body di angka
92,22%. Dikombinasikan dengan sRGB 100% pada layar dengan tingkat kecerahan hingga 400 nits[1],
Swift X tampil memukau dengan gambar sebening kristal dan menghadirkan pengalaman menonton yang
imersif. Untuk lebih menyempurnakan visual ini, Swift X juga dilengkapi fitur Acer BluelightShield™ untuk
tampilan yang lebih nyaman, ditambah Acer ExaColor™ dan Acer Color Intelligence™ untuk warna yang
lebih hidup.
Selain memori LPDDR5 hingga 16GB dan penyimpanan SSD PCIe sebesar 2TB[4] untuk navigasi yang lebih
cepat, Swift X model baru ini menggabungkan Intel® Wi-Fi 6E (802.11ax) untuk konektivitas yang cepat
dan stabil—sempurna untuk berbagi file dengan kecepatan tinggi serta untuk keperluan streaming video
dengan resolusi 4K. Selain itu, I/O pada laptop ini menyertakan dua port Type-C dengan dukungan
Thunderbolt 4 (hingga 40GB[5]), dua port USB 3.2 Tipe-A, HDMI 2.0, dan sensor sidik jari untuk
memudahkan pengguna login dengan Windows Hello. Produktivitas kedua model makin ditingkatkan
dengan webcam Acer Temporal Noise Reduction (TNR) untuk gambar berkualitas tinggi bahkan dalam
kondisi cahaya redup, Acer PurifiedVoice™ dengan AI Noise Reduction panggilan komunikasi yang lebih
jelas, dan audio DTS.
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Semua merek dan nama produk yang disebutkan di sini termasuk merek dagang dari masing-masing perusahaan dan
digunakan semata-mata untuk menggambarkan atau mengidentifikasi produk
3
Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan/atau wilayah. Semua model tergantung pada ketersediaan
4
Model Swift X memiliki dua slot SSD yang dapat diupgrade, salah satunya adalah slot PCIe Gen 4 SSD, yang memungkinkan total
kapasitas penyimpanan hingga 2 TB
5 Hanya untuk model 14 inch
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Acer Aspire C27 dan C24 – All-in-One untuk Workstation di Rumah
Untuk meningkatkan kinerja saat bekerja di rumah, desktop AIO Aspire C27 (27-inci, C27-1751) dan C24
(24-inci, C24-1750) dibekali dengan Windows 11 dan prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-12 paling baru,
serta GPU NVIDIA GeForce MX550 terbaru dan RAM DDR4 64GB, serta SSD 1TB dan HDD 2TB. Selain itu,
sejumlah opsi konektivitas mendukung perangkat keras yang bertenaga ini, seperti Wi-Fi 6E untuk
konektivitas yang cepat dan stabil, Bluetooth® 5.2 untuk berbagi data antar perangkat yang lebih mudah,
dan Thunderbolt™ 4 untuk bandwidth dua arah hingga 40Gbps.
Panggilan video merupakan fitur yang sangat penting saat ini, dan Aspire C27 menjawab kebutuhan
tersebut dengan webcam 5MP dan dua mikrofon stereo untuk konferensi video berkualitas tinggi—dan
dengan rasio screen-to-body hingga 91,14%, AIO ini memiliki tampilan yang tampak menawan. Acer
Aspire C27 juga dapat dimiringkan (-5 hingga 25 derajat), memungkinkan pengguna menemukan sudut
yang sempurna sebelum memulai aktivitasnya. Teknologi Acer BlueLightShield memberikan visual yang
lebih nyaman, dan setelah panggilan selesai, penutup webcam yang hadir pada produk ini dapat
memberikan privasi dan ketenangan para pengguna.
Sebagai sentuhan akhir, AIO ultraslim ini memberikan manajemen kabel yang rapi dan hemat-ruang,
menjaga ruang kerja bebas dari gangguan—dan dibungkus dalam warna hitam dengan detail platinum,
menjadikan AIO Aspire C27 dan Aspire C24 terlihat sangat elegan.

Harga dan Ketersediaan
Seluruh perangkat laptop dan desktop AIO Acer dengan Windows 11 ini diperkenalkan pada Las Vegas,
Amerika Serikat. Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan.
Kunjungi laman www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk Acer 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.
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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.
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