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Acer Luncurkan Acer Aspire 7 Ryzen 5000, 

Laptop Performance Untuk Creator 

● Acer menghadirkan Aspire 7 Ryzen 5000, model terbaru dari lini produk laptop penuh 

performa yang ditujukan untuk para mobile creator. Laptop ini ditenagai AMD Ryzen™ 5000 

Series Mobile Processor dan GPU NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050. 

● Pre-order online laptop Acer Aspire 7 Ryzen 5000 berlangsung eksklusif di Acer eStore pada 

29 Januari - 6 Februari 2022 dengan berbagai penawaran menarik. 

Jakarta, 29 Januari 2022 – Menyasar profesional dan kreator konten, Acer menghadirkan Acer 

Aspire 7 Ryzen 5000, laptop penuh performa yang merupakan pilihan teratas dari lini popular Acer 

Aspire. Acer Aspire 7 Ryzen 5000 memiliki prosesor yang kuat yaitu AMD Ryzen™ 5000 Series 

Mobile Processor yang mampu melaksanakan segala aplikasi dan software dengan ringkas, serta 

dukungan NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 dengan grafis yang sangat memuaskan.  

“Acer Aspire 7 Ryzen 5000 merupakan pilihan tertinggi dari seri Acer Aspire performance laptop. 

Laptop ini menghadirkan performa yang dapat diandalkan oleh para mobile creator dengan 

dukungan AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processor dan NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050. Kami 

berharap laptop Aspire 7 Ryzen 5000 dapat menjawab kebutuhan para pekerja kreatif profesional 

atau pengguna yang membutuhkan performa tinggi secara umum,” ujar Theresia Hanydawati, 

Head of Consumer Products, Acer Indonesia. 

Produktivitas Powerful dengan AMD Ryzen™ 5000 dan NVIDIA® GeForce RTX 3050 

Acer Aspire 7 Ryzen 5000 merupakan laptop penuh performa dengan AMD Ryzen™ 5000 Series 

Mobile Processor, yang mampu menjalankan berbagai aplikasi/software berat dengan mudah. Hal 

ini dimungkinkan berkat adanya 6 cores dan 12 threads yang membantu laptop menjalankan 

berbagai jenis kegiatan secara lebih efisien. Untuk melengkapi kekuatan prosesor, kartu grafis 

NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 memberikan dorongan grafis yang lebih baik untuk kebutuhan kreatif 

seperti editing foto, video, desain 3D, atau untuk bermain game dengan kecanggihan visual terbaik 

ray tracing. 

Konektivitas Lengkap dan Laptop yang Mudah Di-upgrade 

Untuk menunjang performa tinggi, Acer memberikan port konektivitas lengkap pada Acer Aspire 7 

Ryzen 5000. Laptop ini dibekali dengan 4 port USB beragam yang mendukung integrasi 

penggunaan perangkat dengan perangkat lain mulai dari USB Type-A hingga port USB-C 

SuperSpeed USB dengan bandwidth hingga 5Gbps.  

Acer Aspire 7 Ryzen 5000 memberikan konfigurasi penyimpanan SSD M.2 PCIe yang dapat di-

upgrade hingga 1TB. Tidak hanya media penyimpanan, konfigurasi RAM juga dapat di-upgrade 

dengan mudah oleh pengguna hingga 2 slot untuk total kapasitas 32GB DDR4 SODIMM. RAM yang 



 
NEWS FLASH 

 

2 
 

lapang membuat laptop ini dapat mengakses segala aplikasi tanpa perlu khawatir kekurangan 

kapasitas. 

Untuk memaksimalkan performa laptop, Acer Aspire 7 Ryzen 5000 telah mengadopsi teknologi 

koneksi dual-band Wi-Fi 6 (802.11ax) sehingga terjadi peningkatan kestabilan dan kecepatan rata-

rata hingga 3 kali lipat dibanding Wi-Fi 5 atau generasi sebelumnya.  

Desain Bodi Elegan dan Profesional 

Pada sisi estetika, Acer Aspire 7 Ryzen 5000 memiliki desain elegan dengan gaya profesional. Untuk 

mempermudah akses pekerjaan di mana saja dan kapan saja, keyboard laptop telah dilengkapi 

dengan backlit sehingga memudahkan penggunaan pada lingkungan minim cahaya sekalipun.  

Laptop ini mengusung layar berukuran 15,6 inci dengan resolusi FHD dan teknologi panel IPS, 

memberikan visual yang dapat dinikmati dari seluruh sudut pandang dengan kecerahan warna yang 

menawan. Kontras layar yang baik dan kecerahan warna semakin baik berkat dukungan Acer Color 

Intelligence dan Acer ExaColor untuk tuning temperatur warna, saturasi, dan gamma secara real-

time. Bingkai layar atau bezel yang tipis hingga 81,61% pada rasio screen-to-body tidak hanya 

memberikan Aspire 7 bentuk ringkas, namun juga pengalaman menonton yang lapang dan imersif. 

 

Harga dan Ketersediaan 

Acer Aspire 7 Ryzen 5000 (A715-42G) ditawarkan mulai dari harga Rp13.999.000 dan bisa 

didapatkan melalui Pre-Order Online secara eksklusif hanya di Acer eStore 

https://store.acer.com/en-id/ pada 29 Januari - 6 Februari 2022. Untuk memastikan produktivitas 

kerja secara maksimal, Acer memberikan penawaran menarik berupa preinstalled Microsoft Office 

Home and Student 2021 yang bisa digunakan seumur hidup.  

Acer juga memberikan promo cashback 3% hingga Rp420.000 selama Pre-Order Online di Acer 

eStore, serta memberikan bundling menarik seperti headset Predator Galea 350 atau mouse 

Predator Cestus 330 (sesuai stok dan selama persediaan masih ada). Melalui pembelian di Acer 

eStore, pelanggan bisa mendapatkan kemudahan cicilan dengan bunga 0% dan bebas ongkos kirim 

ke seluruh wilayah di Indonesia. Kunjungi Acer eStore di https://store.acer.com/en-id/ untuk 

https://store.acer.com/en-id/
https://store.acer.com/en-id/
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mendapatkan laptop performa Aspire 7 Ryzen 5000 dan informasi promo produk Acer lainnya yang 

berlangsung. 

*** 

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 83 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  

+6281286566755 

Naomi Osia 

Advo Indonesia - Public Relations 

naomi@advo-indonesia.com 

+6281807591506 
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