
 
 
 

Berita Pers 

Acer Hadirkan Pembaruan Pada Laptop Bisnis 
Seri TravelMate P4, TravelMate Spin P4 dan 
TravelMate P2 

Ringkasan Editor 

● Acer merilis laptop bisnis TravelMate P4 dan TravelMate Spin P4 dengan prosesor Intel® Core™ vPro® 

Generasi ke-12 atau AMD Ryzen™ PRO terbaru 

● TravelMate P4 terbaru kini tersedia dengan layar bezel tipis 16:10 WUXGA IPS ukuran 14 atau 16-

inci, dan dibuat dengan perpaduan Aluminium-Magnesium yang menakjubkan dan ringan serta 

plastik PCR (Post-Consumer Recycled) 

● TravelMate Spin P4 dilengkapi layar sentuh anti-silau Corning® Gorilla® dan desain konvertibel 

● Laptop TravelMate P2 terbaru dibuat dengan CPU intel Core vPro Generasi ke-12 yang hadir melalui 

layar 14 atau 15,6-inci, dan plastik PCR serta plastik bekas pakai di laut pada seluruh sasis dan panel 

sentuhnya 

 

Jakarta, 25 Mei 2022 - Acer mengumumkan rangkaian laptop bisnis TravelMate yang telah diperbarui 

untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan pekerja hybrid, yang menawarkan pilihan mobilitas 

dan kinerja lebih luas. Masing-masing laptop Acer TravelMate P4, TravelMate Spin P4, dan TravelMate P2 

yang tahan lama menawarkan para pekerja di kantor, rumah, atau saat bepergian pengalaman yang 

sangat mulus dengan touchpad yang lebih besar dan penekanan tombol yang lebih tenang dengan jarak 

tempuh 1,55 mm yang terasa nyaman. 

 

Laptop tahan lama ini dirancang untuk memberikan kinerja yang bertenaga sepanjang hari kerja, 

keamanan yang ditingkatkan, konektivitas canggih, dan daya tahan kelas militer. Deretan laptop ini 

diciptakan untuk menangani situasi kehidupan nyata seperti terbentur melalui pos pemeriksaan 

keamanan bandara, atau terjatuh secara tidak sengaja, dan memenuhi spesifikasi MIL-STD 810H, yang 

berarti dapat menahan tetesan, kelembapan, dan tumpahan air. 

 

Laptop Acer TravelMate P2, TravelMate P4, dan TravelMate Spin P4 memberikan keamanan dan 

produktivitas pada tingkat bisnis. PC Microsoft Secured-core ini menghadirkan keamanan tingkat lanjut 
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hingga ke tingkat firmware. Pembaca sidik jari SecureBio dan kamera IR dengan penutup privasi 

mendukung Windows Hello untuk login yang aman. Semua model menawarkan konektivitas canggih 

dengan WiFi 6 untuk dapat memastikan pengalaman nirkabel yang lebih lancar, dan dukungan opsional 

LTE sehingga para pelancong bisnis dapat menikmati konektivitas langsung ke jaringan lokal. 

 

Acer TravelMate P4 dan TravelMate Spin P4  

 

Laptop TravelMate P4 14 dan 16-inci serta laptop TravelMate Spin P4 14 inci tersedia dengan prosesor 

Intel® Core™ i7 vPro® Generasi ke-12 atau AMD Ryzen™ 7 PRO. Layar bezel tipis IPS WUXGA (1920 x 1200) 

menghadirkan rasio screen-to-body hingga 86%[1] dan rasio aspek 16:10 yang memaksimalkan 

penggunaan ruang layar yang lebih luas. Semua model TravelMate P4 dan TravelMate P4 Spin 

menghadirkan kinerja konferensi video berkualitas tinggi dengan mikrofon pengurangan kebisingan 

bertenaga AI, empat speaker ke atas, dan Audio DTS built-in untuk kualitas lebih tinggi, audio bebas 

distorsi. Laptop ramah lingkungan ini menggunakan hingga 37,7%[2] plastik PCR (Post-Consumer 

Recycled) dan 100% bahan kemasan daur ulang. 
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Selain itu, TravelMate Spin P4 dengan konsep konvertibel memiliki fitur layar anti-silau, dapat diputar 

hingga 360 derajat ke mode laptop, berdiri, tenda, atau tablet, dan mendukung stylus AES 1.0 untuk 

memudahkan pencatatan. Layar dan touchpadnya dilengkapi Corning® Gorilla® Glass tahan gores dan 

tahan lama. 

 

Laptop TravelMate P4 dan TravelMate Spin P4 terbaru dengan prosesor AMD Ryzen PRO memiliki fitur 

keamanan perangkat keras Pluton bawaan yang dirancang oleh Microsoft. Teknologi Pluton terintegrasi 

langsung ke dalam prosesor, memastikan integritas sistem perangkat Windows 11 dengan perlindungan 

berkelanjutan untuk keamanan identitas, data, dan aplikasi. 
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Acer TravelMate P2 

 
 

Laptop bisnis Acer TravelMate P2 memiliki engsel 180 derajat yang dapat dibuka rata, dan hadir dalam 

versi 14 dan 15,6-inci yang ditenagai oleh prosesor Intel Core i7 vPro Generasi ke-12 terbaru. Perangkat 

ini menggunakan plastik PCR (Post-Consumer Recycled) di seluruh sasisnya, dan touchpad OceanGlass™, 

yang dibuat dari limbah plastik laut dan lapisan tekstur UV untuk memberikan sensasi sentuhan seperti 

kaca. 

 

 

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. 

Rangkaian produk terbaru TravelMate ini diluncurkan 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. 
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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 15 tahun 
berturut-turut sejak tahun 2008 - 2022. 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 105 lokasi di 87 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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1 Untuk model 16 inci. Screen-to-body ratio 82% untuk ukuran 14 inci. 

2 37.7% untuk model ukuran 16 inci, dan 34.5% untuk model ukuran 14 inci 
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