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Rangkaian Monitor Terbaru dari Acer, Pilihan Tepat 
untuk Kebutuhan Rumahan hingga Perkantoran 

 

Jakarta, 7 Desember 2022 – Adanya pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat 
dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan. Kini mereka tak lagi harus bekerja di kantor, namun 
lebih fleksibel, salah satunya dilakukan langsung dari rumah. Untuk itu, tak sedikit dari mereka yang 
menjadi perangkat pendukung produktivitas kerja, salah satunya seperti monitor. 

Melihat kebiasaan baru yang hadir di tengah masyarakat, Acer menghadirkan produk yang tepat 
guna mendukung gaya hidup terkini. Salah satunya melalui rangkaian monitor yang siap 
memberikan pengalaman visual lebih nyaman ketika sedang bekerja. Selain pas untuk digunakan 
di rumah, tentunya rangkaian monitor Acer juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan kantoran. 

Berikut adalah sejumlah keunggulan yang ditawarkan melalui rangkaian monitor Acer terbaru, 
guna mendukung produktivitas gaya kerja terkini baik di rumah maupun di perkantoran. 

Nyaman Dipandang dengan Acer ComfyView & BlueLightShield™ 

 

Acer menghadirkan rangkaian monitor terbaik yang dapat dipilih oleh konsumen, agar dapat 
memenuhi kebutuhan yang beragam seperti bekerja, belajar, hiburan hingga casual gaming. 
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Sehingga tidak jarang bila konsumen harus menatap layar monitor dalam durasi yang cukup lama. 
Faktor kenyamanan tentu menjadi penting. 

Rangkaian monitor Acer sudah dilengkapi dengan fitur ComfyView. Fitur tersebut mampu 
mengurangi pantulan cahaya yang terlalu terang, berpotensi bahaya terhadap mata para 
pengguna. Selain itu, juga memastikan agar konten presentasi maupun artikel yang sedang 
ditampilkan, terlihat lebih jelas dan cerah. 

Masih terkait dengan kesehatan mata pengguna, monitor Acer juga sudah didukung dengan Acer 
BlueLightShield™. Fitur ini mampu mereduksi paparan cahaya biru, supaya dapat mengurangi 
kemungkinan seperti mata lelah hingga iritasi saat memandang monitor dalam waktu lama. 

Fitur ini bisa tetap aktif tanpa mengubah warna menjadi lebih hangat maupun gelap, sehingga 
konten yang ditampilkan bakal tetap terlihat sama. Kehadiran dua fitur tersebut ditambah dengan 
panel flicker-free membuat pengguna bisa melihat konten lebih jelas, tanpa perlu takut mengalami 
risiko mata lelah. 

Hadir dalam Berbagai Ukuran Layar 

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk ukuran ruangan yang berbeda, Acer berikan tiga 
pilihan ukuran bagi para konsumennya. Berikan opsi yang paling ringkas, Acer K202HQL memiliki 
bidang layar seluas 19.5” serta resolusi HD+ sehingga nyaman untuk kebutuhan para pekerja 
hingga pelajar. Menggunakan Acer EcoDisplay, monitor ini terbuat dengan desain, bahan, proses, 
serta konsumsi daya yang lebih ramah lingkungan. 
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Sementara untuk opsi yang lebih luas, ada Acer K243Y yang memiliki bidang layar 23.8” serta Acer 
K273 dengan layar lebih luas lagi, mencapai 27”. Keduanya merupakan IPS Monitor beresolusi Full 
HD dengan desain ZeroFrame, sehingga membuat tampilan lebih stylish berkat tepian layar yang 
sangat tipis. 

 

Untuk menampilkan konten dalam kualitas terbaik, ketiga varian monitor Acer ini sudah 
mendukung rasio kontras tinggi 100,000,000:1. Sehingga warna bakal terlihat lebih kaya, dengan 
tingkatan warna gelap lebih pekat, bisa memberikan visual terbaik termasuk saat akses konten 
hiburan. 

Pas Untuk Kebutuhan Grafis 

Ketika sudah selesai mengerjakan tugas kantoran maupun sekolah, Anda juga bisa menggunakan 
rangkaian monitor Acer untuk menikmati konten hiburan. Baik dengan akses serial dari platform 
streaming favorit, sampai dengan kebutuhan aplikasi grafis. 

Seri monitor Acer K243Y dan K273 sudah dilengkapi dengan speaker internal yang powerful, 
bersifat stereo dengan daya masing-masing 2W. Sehingga konsumen tidak lagi memerlukan 
aksesori tambahan untuk menikmati hiburan secara imersif. 

Lebih lanjut, para casual gamer akan dimanjakan dengan waktu respon layar 1ms, dukungan refresh 
rate hingga 75Hz, serta teknologi AMD FreeSync. Teknologi tersebut membuat visual yang 
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ditampilkan dari layar Acer K243Y & K273 terbebas dari blur, meski gerakan visual yang tampil 
berkecepatan tinggi. Teknologi ini memastikan karakter dalam game selalu terlihat jelas. 

 

Harga dan Ketersediaan 

Monitor Acer K202HQL, Acer K243Y, dan Acer K273 sudah bisa didapatkan melalui penjualan online 
di Acer eStore, e-commerce, ataupun jaringan penjualan Acer terdekat di kota Anda. Acer K202HQL 
resmi dijual dengan harga Rp 1.120.000, sementara untuk Acer K243Y di Rp 1.935.000 dan Acer 
K273 seharga Rp 2.475.000. 

Semua produk monitor Acer sudah dilengkapi dengan masa garansi panjang selama 3 tahun untuk 
service, sparepart serta kerusakan panel. Khusus monitor berukuran 23.8” ke atas seperti K243Y & 
K273, konsumen bakal mendapatkan ekstra 1 tahun Acer Accidental Damage Protection (ADP), 
memberikan perlindungan ekstra dari kerusakan yang tidak disengaja untuk penggunaan bebas 
rasa khawatir. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ketersediaan, spesifikasi produk, dan harga di pasar 
tertentu, silakan kunjungi www.acerid.com. 

  



 

Siaran Pers 

 
 

5 
 
 

### 

 

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 110 lokasi di 90 kota dan 35 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  : acerID.com  
Facebook  : facebook.com/acerindonesia 
Twitter  : @acerID 
YouTube  : youtube.com/acerindonesia 
Instagram  : acerID  
Press Room : acerid.com/press-room 
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Anandita Puspitasari 
Consumer Marketing Manager - Acer Indonesia 
anandita.puspitasari@acer.com 
+62812 8656 6755 

Naomi Osia 
Public Relations - Advo Indonesia  
naomi@advo-indonesia.com 
+6281807591506 
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