Berita Pers

Acer Umumkan Laptop Swift 3 OLED Terbaru
dengan Prosesor Intel® Core™ Seri H Generasi
ke-12
Laptop konvertibel terbaru Acer Spin 5 dan Acer Spin 3 turut diluncurkan

Ringkasan Editor
●

Acer umumkan rangkaian laptop terbarunya yang bertenaga pada jajaran laptop popular Swift dan
Spin, semuanya menggunakan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12 terbaru serta Windows 11.

●

Acer Swift 3 OLED terbaru ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12 Seri H dan
terverifikasi oleh Intel Evo™.

●

Acer Spin 5 adalah laptop terverifikasi Intel Evo™ dengan layar sentuh 14-inci 16:10 WQXGA
dirancang untuk pengguna yang membutuhkan perangkat ringan namun kuat untuk berbagai
proyek kreatif.

●

Acer Spin 3 yang ramping dan konvertibel merupakan laptop 2-in-1 14-inci FHD dilengkapi Acer
Active Stylus yang tersedia bersama dengan laptop untuk menggambar dan menulis di mana saja.

Jakarta, 20 Mei 2022 - Acer mengumumkan rangkaian laptop terbarunya yang tangguh pada jajaran
laptopnya yang populer yaitu Swift dan Spin, semuanya menggunakan prosesor Intel® Core™ Generasi ke12 terbaru serta Windows 11. Acer Swift 3 OLED menggabungkan layar yang indah dengan dengan kinerja
yang kuat untuk para profesional saat bepergian, sementara Acer Spin 5 dan Spin 3 didesain untuk para
profesional yang membutuhkan laptop portabel dengan berbagai fungsi mode.

1

Acer Swift 3 OLED

Laptop Acer Swift Swift 3 OLED terbaru (SF314-71) ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12
seri H terbaru dengan grafik Intel Iris® Xe, SSD PCIe Gen4 dan memori LPDDR5 hingga 16GB, menawarkan
kinerja yang bertenaga bagi para profesional, pekerja lepas, dan siswa untuk pekerjaan berbasis kreasi
dan gaming. Laptop ini juga telah diverifikasi oleh Intel Evo™ dan memenuhi pengalaman utama yang
menghadirkan seperti instant wake up dari mode sleep dan menawarkan 10 jam[1] masa pakai baterai di
dalam penggunaan nyata sehari-hari. Dalam keadaan darurat, pengisian daya selama 30 menit mampu
menghasilkan lebih dari 4 jam daya tahan baterai.
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Ringan, modern, dan tipis, Swift 3 OLED menampilkan layar OLED 14-inci 16:10 WQXGA+ (2.8k) dengan
rasio screen-to-body hingga 92%, yang juga telah bersertifikat VESA DisplayHDR True Black 500. Layar
laptop ini memberikan gambar nyata yang mendukung color gamut 100% DCI-P3. Laptop ini memiliki
sasis logam aluminium setipis 17,9 mm dan bobotnya hanya 1,4 kg, dilengkapi dengan touchpad
OceanGlass™ yang terbuat dari ocean-bound plastic yang memberi pengguna perasaan seperti
menyentuh kaca yang tipis dan mulus.
Acer Swift 3 OLED dilengkapi dengan Intel Wi-Fi 6E untuk konektivitas super cepat. Webcam FHD MIPInya memanfaatkan teknologi Temporal Noise Reduction (TNR) milik Acer untuk memberikan umpan balik
video berkualitas tinggi bahkan ketika dalam kondisi cahaya redup sekalipun, sementara teknologi seperti
Acer PurifiedVoice™ dengan AI Noise Reduction memastikan bahwa suara pengguna terdengar lantang
dan jelas. Keyboard dengan lampu latar (backlit) memiliki desain saluran masuk udara yang mampu
mengeluarkan panas 8-10% lebih banyak daripada keyboard standar.

Acer Spin 5

Acer Spin 5 (SP514-51N) adalah laptop konvertibel yang ringan (1,3 kg), ultra tipis (16,9 mm) dengan layar
sentuh 14-inci 16:10 WQXGA (2560 x 1600) dengan sertifikasi TÜV dan cahaya biru rendah serta rasio
screen-to-body ratio 88%. Desain engsel 360 derajat inovatif pada Spin 5 dengan bantalan yang
dirancang khusus memungkinkan transisi yang mulus antara berbagai mode penggunaan: laptop, stand,
tenda, atau mode tablet, membuatnya siap untuk tugas apa pun. Acer Spin 5 dirancang untuk mereka
yang membutuhkan perangkat konvertibel yang ramping dengan kekuatan mumpuni untuk proyek3

proyek kreatif.
Acer Spin 5 adalah laptop yang telah terverifikasi Intel Evo, dan dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7
Generasi ke-12 dan grafis Intel Iris Xe untuk memastikan kebutuhan pengeditan yang lancer dan mulus.
Laptop ini memiliki memori LPDDR5 hingga 16 GB dan penyimpanan SSD PCIe Gen 4 1 TB. Killer Wi-Fi 6E
AX1675i memberikan konektivitas yang lebih cepat ke jaringan dan dua port USB Tipe-C dengan
Thunderbolt™ 4 memastikan transfer data dan pengiriman daya yang cepat.
Sistem pendingin TwinAir Acer Spin 5 dirancang dengan arsitektur Vortex Flow Acer, meningkatkan
kinerja hingga 75%[2]. Pipa pendingin tembaga D6 ganda membantu menjaga suhu optimal untuk
pengalaman kinerja terbaik. Acer Active Stylus dengan daya yang dapat diisi ulang berteknologi Wacom
AES 2.0 menghadirkan presisi tingkat lanjut dengan 4.096 tingkat tekanan untuk meningkatkan akurasi
dan kontrol. Acer Spin 5 juga dilengkapi Acer PurifiedVoice™ dengan AI Noise Reduction yang
ditingkatkan dan DTS Audio untuk memastikan audio berkualitas tinggi pada panggilan video.

Acer Spin 3

Acer Spin 3 14-inci konvertibel yang ramping (SP314-55/N) adalah laptop layar sentuh FHD 2-in-1 yang
dilengkapi dengan Acer Active Stylus[3] yang dapat dipasang untuk menggambar dan menulis saat
bepergian. Laptop ini didukung oleh prosesor Intel Core Generasi ke-12 dengan grafis Intel Iris Xe dan SSD
PCIe, serta dapat diisi daya untuk penggunaan 4 jam[4] dalam 30 menit, menawarkan kinerja dan
produktivitas yang solid bagi para profesional yang sedang bepergian. Acer Spin 3 memiliki bezel tipis
yang menawarkan rasio screen-to-body hingga 86%, dan dapat berputar 360 derajat sehingga
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memudahkan peralihan antara membaca, mencatat, atau bekerja dalam kolaborasi. Laptop ini
menawarkan konektivitas cepat dengan Wi-Fi 6 dan dual USB Type-C dengan port Thunderbolt 4 untuk
memastikan transfer data dan pengiriman daya yang cepat. Acer Spin 3 dilengkapi kamera HD dengan
teknologi TNR dari Acer dan dilengkapi dengan Acer PurifiedVoice™juga AI Noise Reduction yang
ditingkatkan.

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 Swift dan Spin 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.
***
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.
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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 yang tercantum didasarkan pada pengujian menggunakan pemutaran video. Klip uji berulang dan terus berjalan, tanpa
gangguan atau input lainnya, hingga baterai habis. Masa pakai baterai yang disebutkan hanya untuk tujuan perbandingan. Masa pakai baterai
sebenarnya bervariasi menurut model, konfigurasi, aplikasi, format chip video, dan fitur yang digunakan. Kapasitas maksimum baterai berkurang
seiring waktu dan penggunaan. Konfigurasi uji masa pakai baterai: Intel® Core™ i7 Generasi ke-12, Intel® Iris® Plus Graphics, WUXGA, hanya SSD,
memori LPDDR5 16GB. Kondisi uji masa pakai baterai: Kecerahan LCD 150 nits, headphone yang terhubung, WLAN mati, Bluetooth mati, dan
Mode Baterai Lebih Baik aktif.
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Menurut lab internal Acer ketika membandingkan 2020 Spin 5 dengan Intel 11th Gen dan 2022 Spin 5 dengan model Intel 12th Gen dalam mode
kinerja dan menggunakan alat pemuatan tinggi, FurMark dan Prime95 untuk beroperasi. Performa CPU (20W vs 35W) meningkat sebesar 75%.
3
Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan/atau wilayah. Semua model tergantung ketersediaan.
4
"Penggunaan" mengacu pada pemutaran video dan "waktu pengisian daya" mengacu pada laptop yang dimatikan selama pengisian daya.
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