Siaran Pers

Acer Hadirkan Keluarga Laptop Tipis Swift
Terbaru, Swift Edge dan Swift 3 OLED, untuk
Produktivitas Bekerja, Belajar dan Bersantai yang
Penuh Warna
Ringkasan Editor:

● Melalui kampanye “I Go with Swift”, Acer menghadirkan rangkaian pilihan laptop Swift series yang
lengkap dan tepat untuk kebutuhan masing-masing pengguna di Indonesia.

● Acer Swift Edge dengan warna cover ice blue, ditawarkan untuk menjawab kebutuhan bekerja dan
bersantai, adalah laptop 16 inci teringan di dunia dengan bobot hanya 1,1kg dan layar OLED 4K.

● Acer Swift 3 OLED dengan resolusi tinggi, kaya warna dan menghasilkan pengalaman visual yang imersif,
menjadikan kegiatan bekerja dan belajar menjadi menyenangkan dan penuh warna.

● Acer memberikan perlindungan ekstra 1 (satu) tahun Acer Priority Care (APC) untuk memberikan rasa
aman pada para pelanggan.

Jakarta, 12 Oktober 2022 – Acer terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia
akan laptop berdesain ringkas yang memudahkan mobilitas, dan memiliki kemampuan yang bisa
diandalkan untuk beragam aktivitas. Untuk itu, Acer menghadirkan rangkaian produk laptop tipis
sesuai dengan kampanye "I Go with Swift" untuk masing-masing kebutuhan pengguna yang beragam
di Indonesia seperti I Work with Swift untuk kebutuhan produktifitas bekerja, I Learn with Swift untuk
pelajar dan mahasiswa, I Create with Swift untuk para content creator, hingga I Chill with Swift untuk
bersantai dan menikmanti hiburan yang memanjakan mata.
Anggota keluarga Swift yang hari ini diluncurkan yaitu Acer Swift Edge dan Swift 3 OLED. Keduanya
telah didukung dengan layar OLED yang kaya warna dan aman untuk mata. Acer Swift Edge merupakan
laptop 16 inci teringan di dunia dengan bobot 1,1kg cocok untuk mendukung aktivitas pekerja yang
mobile (I Work with Swift) dan berkat layar OLED 4K dengan warna ice blue sangat pas untuk
menemani penggunanya menikmati hiburan seperti menonton video musik atau film (I Chill with
Swift).
Sementara Acer Swift 3 OLED yang memiliki layar OLED 2.8K beresolusi tinggi sangat pas untuk pekerja
yang membutuhkan dukungan layar visual terbaik untuk produktivitas bekerja (I work with Swift) dan
juga mendukung kegiatan belajar (I Learn with Swift).
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“Melalui I Go with Swift, kami ingin setiap konsumen Acer di Indonesia mendapatkan pilihan laptop
yang tepat untuk mendukung produktivitas sehari-hari. Kami yakin rangkaian laptop Acer Swift Series
dengan dua inovasi terbarunya, Swift Edge dan Swift 3 OLED, mampu memberikan pengalaman
terbaik bagi pengguna laptop Acer, baik untuk mendukung kegiatan produktif seperti bekerja dan
sekolah, hingga menikmati hiburan penuh warna dan memanjakan mata,” ujar Herbet Ang, President
Director Acer Indonesia.
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Swift Edge: Laptop OLED 16 Inci Teringan di Dunia untuk Hiburan Memukau

Acer Swift Edge adalah laptop 16 inci teringan di dunia dengan bobot hanya 1,1kg, yang didukung layar
OLED 4K (3840x2400) dengan warna baru ice blue yang memesona. Dilengkapi dengan dukungan color
gamut 100% DCI-P3 membuat akurasi warna lebih tinggi, serta didukung kecerahan maksimal hingga
500 nits dan response time kurang dari 0,2 ms. Kombinasi sempurna untuk menghadirkan pengalaman
menikmati hiburan yang sempurna.
Laptop terbaru Acer ini memiliki ketebalan hanya 12,95 mm dengan perpaduan sasis magnesiumaluminium, membuatnya jauh lebih portabel dan mampu mendukung mobilitas tinggi dari pengguna.
Acer Swift Edge didukung oleh prosesor AMD Ryzen™ 6000 Series Mobile Processors yang
menawarkan kecepatan pemrosesan yang luar biasa, responsivitas mulus dan mempercepat
produktivitas. Laptop ini tampil stylish dengan bezel tipis yang memiliki rasio layar-ke-bodi hingga 92%
dan memiliki sertifikasi layar VESA DisplayHDR™ True Black 500 dan TÜV Rheinland Eyesafe® untuk
pengalaman menonton yang lebih nyaman.
Acer Swift Edge menawarkan konektivitas tingkat lanjut dengan dukungan Wi-Fi 6E untuk koneksi
nirkabel berkecepatan tinggi dan berbagi file, dan pengalaman streaming 4K yang lancar.
Tersedia juga dukungan beragam port penting seperti HDMI 2.1, dua port USB 3.2 Gen 2 Type-C
dengan kemampuan pengisian cepat, dua port USB Type-A, dan jack audio 3,5mm.
Desain laptop tipis ini mendapatkan pengakuan internasional melalui Good Design Award 2022 dan
RedDot Winner 2022.
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Swift 3 OLED: Laptop Layar OLED untuk Bekerja dengan Mobilitas Tinggi
Swift 3 OLED memanjakan mata pengguna melalui layar OLED 2.8K. Berbagai aktivitas seperti
presentasi pekerjaan, editing, hingga bermain game akan terasa lebih imersif disajikan melalui layar
OLED yang kaya warna. Work from anywhere semakin nyaman dengan Swift 3 OLED.
Acer Swift 3 OLED mengusung layar OLED berukuran 14 inci dan memiliki resolusi hingga WQXGA+
(2.880 x 2800 piksel) dengan cakupan warna berakurasi tinggi 100% DCI-P3. Bezelnya dibuat tipis
dengan rasio layar ke bodinya mencapai 92%, menjadikan tampilannya terlihat elegan.
Melengkapi keindahan layarnya, Swift 3 OLED juga telah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland
EyeSafe yang menandakan layar memiliki kadar sinar biru (bluelight) yang aman untuk mata dalam
penggunaan jangka panjang.
Swift 3 OLED hadir dengan dua pilihan prosesor: Intel® Core™ i5-12500H dan Intel® Core™ i7-12700H.
Prosesor ini dibuat dengan arsitektur hibrid baru yang proses multitasking lebih lancar dengan
performa 1,6 kali lebih baik. Performanya dimaksimalkan dengan Intel® Iris® Xe Graphics yang
dirancang untuk memproses beragam kebutuhan grafis dan multimedia.

Harga dan Ketersediaan
Acer Swift 3 OLED telah tersedia di Indonesia dan dibanderol mulai dari harga Rp13.499.000 untuk
varian Intel® Core™ i5 dan Rp16.499.000 untuk varian Intel® Core™ i7.
Sementara Acer Swift Edge tersedia di Indonesia mulai tanggal 12 Oktober 2022 dan dibanderol mulai
dari harga Rp19.999.000 (cashback hingga Rp2 juta untuk pembelian Swift Edge selama bulan Oktober
2022)
Pelanggan bisa mendapatkan perlindungan ekstra 1 (satu) tahun Acer Priority Care (APC) yang
mencakup perlindungan Accidental Damage Protection (ADP) dan Priority Service untuk pembelian
seri Acer Swift. Acer sudah melengkapi seluruh laptop Swift dengan sistem operasi Windows 11 Home
terbaru dan pre-installed Microsoft Office Home & Student 2021 yang siap digunakan.
Kunjungi Acer eStore di https://store.acer.com/en-id/ untuk mendapatkan informasi promo terkini
dan www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk Acer terbaru di Indonesia.
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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
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Press Room

: acerID.com
: facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: youtube.com/acerindonesia
: @acerID
: acerid.com/press-room
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