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Acer Perbarui Lini Desktop dan Laptop
ConceptD dengan CPU Intel Core Generasi
ke-12 Terbaru dan GPU NVIDIA RTX
Acer juga memperkenalkan layar OLED pada lini laptop ConceptD 5
Ringkasan Editor
●

Acer memperbarui lini laptop ConceptD 5 dan ConceptD 5 Pro dengan komponen berkinerja tinggi
terbaru. Keduanya dipasangkan layar OLED 16-inci yang jernih dengan prosesor Intel® Core™ i7
Generasi ke-12 dan GPU NVIDIA RTX™ A5500 atau NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti.

●

Model ConceptD 500 yang baru, kini menawarkan prosesor Intel® Core™ i9 Generasi ke-12 dan GPU
NVIDIA RTX A4000 atau GeForce RTX 3070 yang dikombinasikan dengan memori 128 GB DDR4 3200
Mhz, dan penyimpanan SSD M.2 Gen 4 hingga 4 TB dan HDD hingga 4 TB

●

Desktop ConceptD 100 turut diperbarui dengan menyertakan prosesor Intel Core i5 atau Core i7
Generasi ke-12 dan GPU NVIDIA T400 atau T1000[1]. Desktop ini mendukung memori hingga 128 GB
DDR4 3200 Mhz, HDD 7200 RPM hingga 2 TB dan SSD M.2 PCIe Gen 4 hingga 2 TB.

Jakarta, 23 Mei 2022 - Acer mengumumkan model terbarunya dalam lini profesional dari PC kreator,
ConceptD. Laptop ConceptD 5, mini workstation ConceptD 500 dan desktop ConceptD 100 dalam bentuk
ringkas, sekarang dilengkapi prosesor Intel® Core™ dan GPU NVIDIA®, sementara laptop ConceptD 5
sekarang menawarkan opsi layar OLED 16 inch. PC ConceptD telah didesain dan dioptimalkan untuk
desainer grafis, pembuat film, insinyur, arsitek, pengembang software dan kreator lainnya. Lini produk
ConceptD senantiasa menampilkan teknologi dengan fitur-fitur teratas dengan desain aesthetic yang tak
lekang waktu.
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ConceptD 5 Laptop: A Mobile Powerhouse

Laptop kreator yang bertenaga, ConceptD 5 dan ConceptD 5 Pro untuk mobile professionals sangat ideal
untuk mereka yang membutuhkan perangkat untuk berkreasi atau mengedit karya saat bepergian.
Dimensinya yang tipis -kurang dari satu inci-, desain metalnya yang canggih dan tahan lama membuat
laptop ini mudah untuk dibawa saat bepergian. Laptop ini dirancang untuk menangani proses CAD
modeling yang kompleks dan kreasi konten digital tingkat tinggi, laptop ini secara lancar akan me-render
video beresolusi hingga 6K, memproses animasi 3D dengan mudah, dan memberikan encoding serta
kualitas gambar terbaik untuk aktivitas live streaming.
Model yang dilengkapi dengan komponen berkinerja tinggi terbaru yaitu prosesor Intel Core i7-12700H
Generasi ke-12 dan NVIDIA RTX™ serta GPU laptop GeForce RTX; GPU GeForce RTX 3070 Ti tersedia pada
model CN516-73G, sementara NVIDIA RTX A5500 yang bertenaga disajikan pada konfigurasi ConceptD
5 Pro (CN516-73P). Keduanya juga menyertakan SDRAM LPDDR5 hingga 32 GB yang cepat dan
penyimpanan SSD NVMe PCIe Gen 4 M.2 hingga 2 TB yang sangat responsif. Untuk menjaga agar sistem
berjalan dengan tetap dingin dan efisien, laptop ini didesain dengan termal yang canggih; asupan udara
dan ventilasi pembuangan yang ditempatkan secara strategis sehingga menghasilkan “Vortex Flow”
aerodinamis di dalam perangkat, sementara tiga kipas pendingin mengurangi tingkat kebisingan menjadi
kurang dari 40 dBA.
Acer berkolaborasi dengan NVIDIA untuk menghadirkan seluruh keunggulan dari NVIDIA Studio ke
ConceptD 5 dan ConceptD 5 Pro. Sebagai laptop yang divalidasi NVIDIA Studio, keduanya menyertakan
pengoptimalan perangkat lunak dan pre-installed NVIDIA Studio Drivers untuk peningkatan kinerja dan
keandalan dalam menjalankan aplikasi-aplikasi kreatif tingkat tinggi. Para kreator dapat berkarya
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secepat imajinasinya berkat manfaat yang dihadirkan perangkat yang mempercepat 3D, video editing,
live streaming dan graphic design workflows. Pengguna juga mendapatkan akses terhadap NVIDIA tools,
termasuk di dalamnya NVIDIA Omniverse untuk 3D editing and collaboration, NVIDIA Broadcast untuk live
streaming dan NVIDIA Canvas untuk AI-assisted landscape painting.
Layar OLED 400-nit dikemas dengan dukungan pixel WQUXGA (3840 x 2400) opsional, didukung oleh
beberapa teknologi warna termasuk cakupan DCI-P3 100%, PANTONE® Matching System (PMS) Colors,
kemampuan HDR, dan kalibrasi warna Delta E<2. Kombinasi ini menghadirkan kualitas saturasi warna
dengan hitam yang lebih pekat, putih yang lebih terang, dan warna spektrum dengan presisi penuh.
Kenyamanan dari layar ekstra luas dihadirkan dari adanya aspek rasio 16:10 yang sangat berguna untuk
mengelola title bar dan taskbar Windows pada bagian atas dan bawah layar.

Melengkapi desainnya yang tipis dan ringan namun bertenaga, seri ConceptD 5 memiliki baterai
berkapasitas tertinggi yang pernah disertakan Acer dalam laptop ConceptD. Baterai lithium-polymer
99.98-Wh memberi daya pada layar OLED yang cerah dan memberikan daya berkelanjutan maksimum
yang lebih tinggi untuk wireless web browsing, video playback, dan streaming sampai dengan 11 jam[2].
ConceptD 5 series juga memiliki berbagai port yang penting untuk kreasi konten. HDMI 2.1 dan card
reader SD 7.0 full sized membuatnya lebih mudah untuk terkoneksi ke periferal dan mentransfer konten
dengan cepat, sementara Thunderbolt™ 4 terbaru dan konektor USB Type-C mengisi daya perangkat
lebih cepat, transfer file lebih cepat, dan memperluas layar ke sejumlah monitor eksternal.
Keyboard backlit dengan latar berwarna amber yang berukuran penuh mencakup keycap yang kokoh dan
scissor mechanism dengan jarak 1.55 mm menghadirkan pengalaman mengetik yang responsif, nyaman,
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dan tenang. Trackpad Corning® Gorilla® Glass lebih besar 27% dibandingkan dengan generasi
sebelumnya, dan fingerprint yang terintegrasi langsung di sisi kiri atas touchpad membuat lebih mudah
untuk log in melalui Windows Hello. Built-in hotkeys memberi kreator kenyamanan untuk bekerja;
“Snipping Tool Key”, memungkinkan untuk snipping dan berbagi screenshot secara cepat; “ConceptD
Key” untuk membuka jendela Color Picker; dan “Swapping Apps Key” membuat kreator dapat dengan
mudah beralih antar jendela saat ini dan sebelumnya berulang kali secara cepat. Tombol dapat diubah
dan disesuaikan di ConceptD Palette, yang memungkinkan kreator untuk cepat dan mudah menyesuaikan
profil warna atau pengaturan mikrofon internal, akses aplikasi favorit, dan pengaturan penyesuaian suara.
Pengguna juga dapat memantau CPU, GPU, dan penggunaan memori laptop, dan bila perlu peralihan
antara full-performance, balanced, dan whisper-quiet Eco Mode.

ConceptD 500 Desktop: Create without Limits

Desktop PC ConceptD 500 mengusung desain modern minimalis putih, aesthetic, dan pencahayaan warm
amber. Di samping desainnya yang ramping dan tidak mencolok, ConceptD 500 yang berukuran mid-sized
(20L) memiliki beberapa kemampuan paling bertenaga yang tersedia, menjadikannya desktop PC kreator
yang sempurna untuk pekerjaan yang intensif seperti animasi 3D, video, dan proyek desain yang
kompleks.
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Desktop model terbaru (CT500-53A) yang menjalankan sistem operasi Windows 11 ini juga mencakup
teknologi terbaru dari Intel dan NVIDIA, termasuk prosesor Intel Core i9 Generasi ke-12 dan pilihan grafis
yang kuat — yaitu NVIDIA RTX A4000 atau GPU GeForce RTX 3070. Dengan memori hingga 128 GB DDR4
3200Mhz, penyimpanan SSD M.2 Gen 4 hingga 4TB dan HDD hingga 4 TB, laptop ini menawarkan semua
performa dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk aplikasi desain 2D dan 3D yang membutuhkan
banyak sumber daya. ConceptD 500 berjalan dengan dingin dan tenang berkat asupan udara depan
mengoptimalkan pendinginan dan tingkat kebisingan kurang dari 40 dbA — setenang seperti saat di
perpustakaan.

Berbagai port untuk menghubungkan ke periferal terletak di bagian belakang dan depan unit untuk
aksesibilitas yang mudah. Para kreator profesional dapat lebih cepat mentransfer file dengan port USB
Type-C (10 Gbps) atau SD card reader yang terintegrasi, dan terkoneksi dengan cepat dan juga aman ke
internet via koneksi LAN dengan kecepatan hingga 2,5 Gbps.
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ConceptD 100 Desktop: Compact Design, Full-Sized Features

ConceptD 100 merupakan bentuk kecil dari desktop bertenaga dari ConceptD yang menghemat ruang
serta cocok untuk UMKM profesional kreatif. Ukurannya yang kecil dan desain yang klasik terlihat ideal
untuk setiap kantor atau studio yang modern. Laptop ini juga dilengkapi dengan desain putih yang
minimalis, dengan tepi bulat halus, kayu imitasi di atas panel dan strip cahaya amber di sepanjang panel
depan untuk tampilan yang elegan di setiap waktu.
Dikembangkan untuk kreator konten 2D dan 3D serta studio desain kecil hingga menegah, laptop ini
mempunyai komponen bertenaga yang cocok untuk pekerjaan desain grafis, 3D modeling yang ringan,
CAD dan BIM.
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Model terbaru (CM100-53A) kini menawarkan prosesor Intel Core i5 atau Core i7 Generasi ke-12 dan GPU
NVIDIA T400 atau T1000[1]. Laptop ini mendukung memori DDR4 3200 Mhz hingga 128 GB, HDD 7200
RPM hingga 2 TB, dan SSD PCI-e/Gen 4. Port di bagian depan dan belakang memudahkan untuk
menghubungkan ke berbagai periferal, sehingga membuat kreator dapat lebih cepat mentransfer file
dengan port USB Type-C (10 Gbps) atau SD card reader yang terintegrasi. Hal ini juga mencakup koneksi
LAN dengan kecepatan hingga 2,5 Gbps untuk koneksi internet yang cepat dan andal. Sebagai tambahan,
termal canggih yang dimiliki laptop ini menjaga suhu tetap dingin dan tingkat kebisingannya terjaga
kurang dari 40 dbA.

Harga dan Ketersediaan
Spesifikasi

produk,

harga
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akan

bervariasi

di

masing-masing

kawasan.

Kunjungi www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia.
Rangkaian produk terbaru ConceptD 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.
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1 Spesifikasi

dapat bervariasi tergantung pada model atau wilayah

2 Masa pakai baterai diukur dalam pengaturan dan ketentuan pengujian tertentu sesuai dengan MobileMark 2018. Masa pakai
baterai yang sebenarnya dapat sangat bervariasi menurut spesifikasi, tergantung pada model produk, konfigurasi, aplikasi,
pengaturan manajemen daya, kondisi operasi, dan fitur yang digunakan. Variasi kinerja juga muncul berdasarkan komponen
yang digunakan, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, tampilan dan resolusi, dll.
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