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Acer Meluncurkan Chromebook Konvertibel
Premium dan Tablet Chromebook
Ringkasan Editor
●

Acer Chromebook Spin 714 yang premium hadir dengan prosesor Intel Core generasi ke-12 yang
berorientasi pada kinerja, desain yang tahan lama, dan stylus USI dan dapat diisi daya dengan
cepat untuk digunakan pada layar 14-inci 16:10 WQXGA (2560x1600) atau WUXGA (1920x1200)

●

Acer Chromebook Tab 510 adalah tablet ultra-durable yang ditenagai oleh Snapdragon® 7c Gen
2 yang memungkinkan konsumen dapat tetap produktif saat bepergian dengan perlindungan
ketahanan military-grade dan dukungan fitur LTE

Jakarta, 27 Mei 2022 - Acer meluncurkan Chromebook baru yang dirancang untuk bisnis, konsumer, dan
keluarga yang memberikan pembaruan kinerja terbaru dan desain MIL-STD 810H yang tahan lama. Fitur
tambahan membantu pelanggan Acer Chrome OS mendapatkan hasil yang maksimal dari perangkat
mereka untuk berbagai fungsi seperti kerja jarak jauh, hiburan, serta membuatnya tetap produktif saat
bepergian.
“Acer terus memimpin industri dalam Chromebook premium yang berkemampuan tinggi, kaya fitur, dan
memberikan pengalaman Chromebook yang tepat dan diinginkan pelanggan kami,” kata James Lin,
General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Sebagai generasi terbaru Chromebook
produk baru ini dapat diandalkan untuk melakukan lebih banyak hal di dunia yang serba terhubung – baik
pekerjaan atau proyek pribadi – inovasi Acer akan menjadi dasar dari pengalaman mereka yang produktif
dan menyenangkan.”

Acer Chromebook Spin 714 — Teknologi Premium, Performa Tinggi, Desain Konvertibel

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) dan Acer Chromebook Enterprise Spin 714 menjadi pusat
perhatian sebagai Chromebook premium terbaru dari Acer. Perangkat terverifikasi platform Intel® Evo™
ini menggunakan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12 (hingga Core i7) untuk menghadirkan
peningkatan kinerja 20% dibandingkan generasi sebelumnya guna menangani tugas berat seperti coding,
pengeditan video, dan bermain game. Perangkat dengan sistem operasi Chrome terbaru ini siap
digunakan saat pelanggan mulai bangun dari mode tidur dalam hitungan detik dan memberikan hingga
10 jam[1] masa pakai baterai atau hingga empat jam penggunaan setelah pengisian cepat 30 menit.
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Layar sentuh 14 inci menghadirkan rentang warna 100% sRGB yang cerah, dan hadir dalam dua pilihan
resolusi: WQXGA (2560x1600) dan WUXGA (1920x1200), keduanya dilapisi dengan Antimicrobial
Corning® Gorilla® Glass untuk menahan noda dan bakteri penyebab bau[2]. Rasio aspek 16:10 yang lebih
tinggi memberi siswa dan para profesional layar yang lebih lega untuk membuat sketsa, mencatat, dan
mengakses aplikasi menggunakan stylus USI yang memiliki 4.096 tingkat sensitivitas tekanan.

Dioptimalkan untuk konferensi video, Acer Chromebook Spin 714 dilengkapi webcam MIPI Full HD dengan
teknologi pengurangan kebisingan temporal dan susunan mikrofon ganda, sedangkan dua speaker yang
menghadap ke atas didukung dengan DTS Audio dan smart amplifier yang mampu menghadirkan suara
berkualitas tinggi dan bebas distorsi. Fitur konektivitas dan kenyamanan berlimpah di Acer Chromebook
Spin 714, termasuk Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, keyboard dengan backlit, dan berbagai port termasuk port
HDMI dan dua port Thunderbolt™ 4. Pembaca sidik jari opsional yang memungkinkan pengguna dapat
login dengan cepat dan aman.
Desain premium dan konvertibel Acer Chromebook Spin 714 membantu pelanggan memanfaatkan
fiturnya yang banyak. Sasis aluminium yang ramping menawarkan daya tahan US MIL-STD 810H[3],[4]
untuk melindunginya dari penyok dan jatuh, serta memiliki engsel 360 derajat yang memungkinkannya
berubah untuk berbagai pengaturan dan penggunaan.
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Acer Chromebook Tab 510 — Tablet yang Sangat Tahan Lama dengan LTE Opsional

Acer meluncurkan Acer Chromebook Tab 510 (D652N/D652NL) barunya, dengan desain yang tahan lama
dan portabel serta memiliki performa untuk memungkinkan pengguna membawa Chrome saat bepergian
dalam bentuk tablet yang nyaman. Acer Chromebook Tab 510 memberikan pengalaman konferensi yang
luar biasa dengan layar IPS 10,1-inci beresolusi full HD WUXGA (1920 x 1200) rasio aspek 16:10, kamera
depan MIPI 5 megapiksel untuk panggilan video dan kamera belakang MIPI 8 megapiksel yang digunakan
untuk menangkap gambar.
Didukung oleh Snapdragon® 7c Gen 2 Compute Platform, pengguna dapat selalu terhubung dengan
jaringan 4G LTE opsional, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung tanpa bergantung pada WiFi. Dengan masa pakai baterai 11 jam[1] dari sekali pengisian daya, Acer Chromebook Tab 510 telah
dioptimalkan untuk digunakan dengan nyaman saat bepergian, menjadikannya pendamping yang
sempurna untuk hari-hari yang sibuk.
Dibuat untuk bertahan bahkan pada hari-hari yang paling menantang, tablet Chromebook memenuhi
standar MIL-STD 810H[3] dengan sasis tahan benturan, bumper sudut yang menyerap guncangan, dan
desain yang telah diperkuat yang melindunginya bila jatuh dari ketinggian 122 cm. Perangkat ini juga
dilengkapi dengan Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass pada permukaan layar sentuh untuk mengurangi
pertumbuhan mikroorganisme penyebab bau dan noda[2].
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Memberikan pengguna perasaan yang sama seakan menulis dengan pena di atas kertas, Acer
Chromebook Tab 510 menyertakan stylus USI yang dapat dipasang di dok dan memiliki 4.096 tingkat
sensitivitas. Tersedia juga Keyboard Folio Case opsional yang memungkinkan perangkat digunakan
seperti laptop.
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Produk Acer Chrome OS Enterprise
Untuk pengguna enterprise atau perusahaan, Acer Chromebook Enterprise Spin 714 dan Acer
Chromebook Enterprise Tab 510 menyajikan kemampuan bisnis Chrome OS untuk memberikan
pengalaman modern kepada karyawan dan perangkat yang tetap cepat, memiliki keamanan internal,
menggunakannya dengan segera, serta mengurangi total biaya kepemilikan. Perangkat Acer Chrome OS
membebaskan staf IT dari tugas administratif biasa, memfasilitasi kolaborasi, dan mengamankan akses
ke data dan aplikasi untuk para pekerja berbasis cloud.

Dukungan Chrome OS dan Aplikasi
Chromebook Acer baru menggunakan Chrome OS untuk memberikan waktu booting yang lebih cepat,
kemudahan penggunaan, keamanan, dan masa pakai baterai yang lebih lama. Produk ini mendukung
aplikasi berbasis web dan aplikasi di Google Play, sehingga pengguna akan memiliki akses ke semua
aplikasi yang mereka butuhkan untuk produktivitas, sekolah, kreativitas, dan lainnya.

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.
Produk Acer untuk seri Chromebook terbaru ini diluncurkan dalam acara next@acer yang disiarkan secara
virtual dari Taipei, 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.
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Masa pakai baterai dapat bervariasi tergantung pada penggunaan. Masa pakai baterai yang sebenarnya bervariasi tergantung pada spesifikasi
produk, pengaturan komputer dan aplikasi atau fitur yang diluncurkan. Kapasitas maksimum semua baterai berkurang seiring waktu dan
penggunaan. Berdasarkan Google power_LoadTest. (http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing).
2
Semua solusi antimikroba termasuk Antimicrobial Corning ® Gorilla ® Glass dan teknologi antimikroba ion perak tidak mengklaim melindungi
pengguna atau memberikan manfaat kesehatan langsung atau tersirat.
3
Diuji oleh laboratorium pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk prosedur pengujian tertentu berdasarkan MIL-STD 810H (Okt 2008) untuk
kondisi lingkungan yang mencakup suhu tinggi dan rendah, kelembapan, getaran, guncangan mekanis pada tetesan, hujan, debu, dan pasir. MILSTD 810H adalah protokol pengujian yang dilakukan dalam pengaturan terkontrol dan tidak menjamin kinerja masa depan dalam semua situasi.
Jangan mencoba mensimulasikan pengujian ini, karena kerusakan yang diakibatkannya tidak akan ditanggung oleh garansi standar Acer.
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Pengujian Pasir dan Debu berdasarkan MIL-STD 810F
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