
 
 
 
 

 

BERITA PERS 

Acer Umumkan Aspire Vero Edisi National 
Geographic, Laptop untuk Masa Depan Lebih 
Baik 

 

Ringkasan Editor 

● Acer Aspire Vero National Geographic Edition adalah Acer Aspire Vero yang terinkorporasi dengan 

desain elemen planet Bumi yang berkarakter dan khas. 

● Setiap pembelian laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition sekaligus mendukung 

National Geographic Society – untuk info lebih lanjut, kunjungi www.natgeo.com/info. 

● Laptop yang mengusung konsep berkelanjutan ini menggunakan 30% material pada bagian 

sasisnya yang terbuat dari post-consumer recycled (PCR), material ini juga digunakan sebanyak 50% 

pada bagian tombol keyboard, dan dirancang untuk dapat di-upgrade/diperbaiki dengan mudah. 

● Jajaran produk Vero merupakan bagian dari misi “Earthion” Acer, sebuah platform yang dibuat untuk 

membantu mengatasi tantangan lingkungan dan mendorong industri ke arah yang lebih ramah 

lingkungan. 

 

Las Vegas, (5 Januari 2022) - Acer mengumumkan Aspire Vero National Geographic Edition (AV15-51R), 

edisi khusus dari laptop Acer Aspire Vero sebagai wujud komitmen Acer untuk masa depan yang lebih 

berkelanjutan. Setiap pembelian laptop dengan konsep berkelanjutan sekaligus mendukung National 

Geographic Society, kelompok nirlaba global yang berasal dari Amerika dalam pekerjaannya untuk 

melindungi Bumi melalui eksplorasi, penelitian, dan pendidikan. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi 

www.natgeo.com/info.  

“Acer telah mengambil langkah serius selama beberapa tahun terakhir untuk mengurangi jejak 

ekologisnya. Jajaran produk Vero yang lahir dari platform Earthion kami, mewakili upaya terbaru ini,” kata 

James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Kami senang dengan 

sambutan yang diterima Aspire Vero dari pengguna dan media, kami berharap upaya kami akan 

mendorong mitra dan rekan industri untuk mengambil langkah serupa dalam kapasitas mereka sendiri.” 

https://www.acer.com/aspire/aspireveronatgeo
https://www.nationalgeographic.com/impact/topic/cpc-qrcode
https://www.nationalgeographic.com/impact/topic/cpc-qrcode
https://www.nationalgeographic.com/impact/topic/cpc-qrcode
http://www.natgeo.com/info
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Reduce — Desain Jejak Minimal  

Tampilan original Aspire Vero terbuat dari campuran material yang digunakan dalam sasisnya, di mana 

30% dari materialnya terdiri dari plastik post-consumer recycled (PCR) dan dipilih dengan cermat untuk 

menghadirkan keseimbangan daya tahan, kekokohan, dan estetika produk. Titik pigmen kuning kontras 

dengan permukaan abu-abu bertekstur pada produk yang memberikan karakter pada laptop, semuanya 

tanpa penggunaan cat apapun. Acer Aspire Vero National Geographic Edition diciptakan dengan desain 

unik dan menceritakan sebuah kisah dengan cara yang menarik perhatian. 

Pengguna akan melihat sejumlah garis diagonal melintasi sekitar setengah dari penutup atas. Terdapat 

sebuah bagian kecil gambar layaknya peta topografi, di mana garis-garis ini membagi permukaan laptop 

menjadi daratan dan laut dan menyinggung dampak pemanasan global atas naiknya permukaan laut. 

Saat pengguna membuka laptop, terlihat bingkai kuning ikonik dari National Geographic, yang dicetak 

langsung di sudut kanan bawah keyboard. Dengan warna kuning, pada tombol spasi terdapat pesan, "For 

Planet Earth." 

 

Reuse – Kemasan dengan Tujuan 

Pada kesan pertama, Aspire Vero National Geographic Edition menunjukkan bahwa usia dus perangkat 

komputer tidak harus berakhir begitu saja. Kemasan bagian dalam laptop telah dirancang untuk menjadi 

dus serbaguna, dan dapat digunakan kembali secara keseluruhan setelah pengguna menyiapkan 

perangkat barunya. Dus ini sendiri memiliki tampilan yang pas sesuai lokasi kerja pengguna dan partisi 

bagian dalamnya dapat dilipat menjadi dudukan laptop segitiga[1]. 

Kemasan inovatif dari Acer melindungi perangkat tanpa memerlukan material tambahan apa pun kecuali 

85% kertas daur ulang, ditambah kantong laptop yang 100% terbuat dari industrial recycled plastic (PIR) 

atau plastik daur ulang industri dan lembaran tambahan plastik PIR 100% yang berada di antara layar dan 

keyboard. 

 

Recycle – Laptop yang Mudah Di-upgrade 

 
1 Disarankan untuk penggunaan statis (seperti video conference, menonton video, dsb) 

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/sea-level-rise-1
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/sea-level-rise-1
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Acer Aspire National Geographic Edition menggunakan 30% plastik PCR di seluruh sasisnya, menghemat 

21% emisi karbon[2] untuk proses produksi bagian tersebut. 30% plastik PCR juga digunakan di bezel layar 

laptop dan 50% di tombol keyboard, yang semakin mengurangi limbah produksi. Jika membicarakan masa 

pakai laptop, upaya khusus telah dilakukan untuk menyederhanakan proses perbaikan dan upgrade. 

Penutup bawah laptop ini dapat dilepas dengan sebelas sekrup kepala Phillips standar, dan menyajikan 

satu set perangkat keras yang terorganisir dengan baik yang memungkinkan pengguna mengganti RAM 

dan SSD dengan mudah. 

Didukung oleh prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 dengan grafis Intel® Iris® Xe[3], jejak ekologis laptop 

yang lebih ringan tidak berarti kinerjanya ringan: Laptop ini memungkinkan pengguna untuk berkreasi, 

terhubung, dan berkolaborasi dengan nyaman. Pengguna dapat menikmati Windows 11 secara langsung, 

sementara Wi-Fi 6 menawarkan konektivitas yang sangat andal. Pengalaman pengguna dilengkapi 

dengan banyaknya pilihan port, termasuk USB Type-C dan dua port USB 3.2 Gen1 Type-A, salah satunya 

dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat seluler bahkan saat laptop dimatikan. 

 

Acer Earthion 

Produk yang ada di lini Vero lahir dari Earthion, platform Acer yang menggabungkan kekuatan 

perusahaan, mitra rantai pasokan, pelanggan, dan karyawannya untuk membantu mengatasi tantangan 

lingkungan dengan solusi inovatif. Topik fokus utama Earthion mencakup komitmen RE100 Acer untuk 

mencapai 100% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2035, mengejar desain produk yang lebih 

ramah lingkungan, dan upaya untuk mengurangi jejak karbon rantai pasokan Acer. 

 

Harga dan Ketersediaan 

Laptop Acer Aspire Vero Natgeo Edition diperkenalkan di 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. 

 

 
2 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 lain yang dapat mempengaruhi emisi CO2 adalah sama. 

3 Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan wilayah. Semua model tergantung ketersediaan. 

https://www.acer.com/earthion
https://www.acer.com/earthion
https://news.acer.com/the-acer-group-joins-re100-commits-to-100-renewable-energy-use-by-2035
https://news.acer.com/the-acer-group-joins-re100-commits-to-100-renewable-energy-use-by-2035
http://www.acerid.com/
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*** 
 

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 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                                   : www.acerID.com 
Facebook     : www.facebook.com/acerindonesia & www.facebook.com/predatorgamingindonesia 
Twitter                             : @acerID 
YouTube                          : www.youtube.com/acerindonesia 
Instagram                       : @acerID & @predatorgamingindonesia 
Contact Center           : 1500155 
Press Room                   : www.acerid.com/press-room 
  

Anandita Puspitasari 
Consumer Marketing Manager - Acer Indonesia 
anandita.puspitasari@acer.com 
+62812 8656 6755 

Naomi Osia 
Advo Indonesia - Public Relations 
naomi@advo-indonesia.com 
+6281807591506 
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