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CES 2023: Acer Memperluas Rangkaian Produk ChromeOS Lewat Acer 
Chromebox CXI5 dan Add-in-One 24  

 
Ringkasan Editor 
● Chromebox terbaru dari Acer sangat mudah untuk digunakan dan dikelola sekaligus dapat 

memaksimalkan ruang dalam sektor komersial dan pendidikan. Cocok digunakan di dalam 
kelas, perpustakaan, area resepsionis, kantor, kios, dan lokasi kerja lainnya.  

● Acer Chromebox CXI5 dan Acer Chromebox Enterprise CXI5 yang ringkas ini dapat di     
dukung prosesor hingga Intel® Core™ i7 Generasi ke-12, Intel vPro® , dan dapat disesuaikan 
untuk bisnis dengan empat monitor tambahan.      

● Acer Add-In-One 24 menjadi desktop all-in-one yang terdiri dari Acer Chromebox CXI5 atau 
Acer Chromebox Enterprise CXI5 yang terhubung ke monitor FHD 24 inci yang dapat di 
bongkar pasang dengan mudah untuk keperluan peningkatan performance dan perbaikan. 
 
 

 
(Acer Chromebox Enterprise CXI5 Product Standard)  

 
 

Jakarta, 6 Januari 2023 – Acer pada ajang pameran industri teknologi terbesar di dunia, Consumer 
Electronic Show (CES) 2023 mengumumkan perluasan lini produk ChromeOS dengan menghadirkan 
jajaran Acer Chromebox CXI5 dan Chromebox Enterprise CXI5 terbaru. Pada CES 2023 yang 
diselenggarakan di Las Vegas, Amerika Serikat, perusahaan juga mengumumkan Acer Add-In-One 
24 sebagai solusi modular All in One yang terdiri dari Acer Chromebox CXI5 atau Acer Chromebox 
Enterprise CXI5 dan monitor FHD 24 inci. Keduanya ditujukan untuk membantu bisnis dan institusi 
dalam memanfaatkan ruang dan perawatan yang mudah, peningkatan, dan perbaikan, sehingga 
menghemat waktu dan biaya maintenance dalam jangka panjang. 
 



 

“Sistem Acer berbasis ChromeOS yang baru ini adalah pilihan yang sangat baik untuk bisnis dan 
institusi yang membutuhkan komputer andal serta dapat dengan mudah untuk disiapkan, 
digunakan, dan dikelola  sehingga bisa memanfaatkan ruang yang terbatas secara maksimal,” kata 
Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business, Acer Inc. “Dilengkapi 
dengan teknologi terbaru, termasuk Intel vPro dan perlindungan malware terintegrasi, perangkat 
canggih ini mampu mendukung kemampuan multifungsi dan keamanan yang diperlukan dalam 
setiap pekerjaan saat ini.” 
 
 
 

 
(Acer Chromebox CXI5 Product Standard) 

 
Acer Chromebox CXI5 dan Acer Chromebox Enterprise CXI5  
Dengan ChromeOS, Acer Chromebox CXI5 terbaru dapat menyajikan proses booting yang cepat, 
kemudahan dalam penggunaan, dan menghadirkan fitur keamanan yang tangguh. Chromebox ini 
menawarkan fleksibilitas maksimal dalam pilihan penempatan karena desainnya yang ringkas. 
Perangkat dapat masuk dalam area yang terbatas seperti call centers dan ruang kerja serta dapat 
ditempatkan di mana saja dengan dudukan VESA kit. Dilengkapi dengan prosesor hingga Intel® 
Core™ i7 Generasi ke-121, dapat memberikan kinerja cepat untuk tugas sehari-hari yang 
memberikan peningkatan hingga 20% dari generasi prosesor sebelumnya. Intel vPro Platform       
dirancang untuk mendukung kinerja dan efisiensi bisnis yang hadir dengan keamanan tambahan 
berbasis perangkat keras untuk tingkat perlindungan berlapis yang diperlukan dalam lingkungan 
kerja hybrid saat ini, serta stabilitas yang terbukti dapat diandalkan oleh profesional Teknologi 
Informatika (TI). 
 

                                                                    
1 Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan/atau wilayah. 



 

Dilengkapi dengan lisensi Chrome Enterprise Upgrade, Acer Chromebox Enterprise CXI5 dirancang 
untuk memenuhi permintaan TI perusahaan dan mendukung kebutuhan tenaga kerja modern. Hal 
ini dapat memberikan kombinasi yang tepat dalam pengaplikasian yang cepat dan pengelolaan 
aplikasi menjadi lebih mudah. Selain itu terdapat fitur keamanan proaktif dan akses ke berbagai 
aplikasi yang mendukung produktivitas. Perangkat pintar ini juga dilengkapi dengan dukungan 
admin TI hingga 24/7, yang memungkinkan TI menerapkan ratusan kebijakan melalui konsol Google 
Admin, dan melakukan pembaruan keamanan otomatis secara rutin untuk meminimalkan 
gangguan dan waktu istirahat karyawan. Sebagai investasi ramah lingkungan, Acer Chromebox 
Enterprise CXI5 menawarkan mode konsumsi daya rendah dan kemampuan pengisian daya yang 
efisien. 
 
Acer Chromebox CXI5 dan Acer Chromebox Enterprise CXI5 terhubung ke beragam perangkat 
dengan empat port USB 3.2 Gen 2 Tipe-A dan dua port USB 4 Gen 3 Tipe-C, menyediakan teknologi 
USB terbaru dan tercepat yang dapat mentransfer data dengan kecepatan tinggi hingga 40 Gps. 
Port USB-Tipe C yang berfungsi penuh bersama dengan port HDMI 2.1 ganda juga yang mendukung 
hingga empat monitor eksternal. Selain itu, Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) dan RJ45 2.5G Gigabit Ethernet 
(2.5GbE)2 memberikan koneksi internet dan jaringan yang stabil. 
 
 
 

 
(Acer Add-in-One 24) 

 
Acer Add-in-One 24, Solusi Desktop Lengkap 
Add-In-One 24 terbaru dari Acer menampilkan desain modular yang terdiri dari Acer Chromebox 
CXI5 atau Chromebox Enterprise CXI5 yang pas pada docking bagian belakang monitor FHD 1080p 
24 inci. Hal ini memudahkan Acer Chromebox untuk di upgrade maupun perbaikan komponen di 
dalamnya. 
 
Sangat ideal untuk digunakan oleh para pekerja kantoran yang selalu melakukan rapat. Dengan 
webcam 5 MP  wide-angle 115 derajat, mikrofon ganda, dan speaker ganda 4 watt memfasilitasi 
konferensi video berkualitas tinggi. Beberapa mode Kecerdasan Buatan (AI)  dapat mengurangi 
kebisingan latar belakang suara dan menghadirkan audio yang jernih, bahkan di tempat ramai 
sekalipun. Untuk keamanan tambahan, webcam memiliki camera shutter bawaan untuk membantu 
mencegah pengambilan gambar yang tidak disengaja dari peretas. 
 

                                                                    
2 Hanya model Intel® Core™ i7 yang memiliki port 2.5GbE 



 

Layarnya menggunakan panel IPS premium dengan bezel tipis untuk menghasilkan gambar yang 
akurat pada wide angle, serta membantu saat berkolaborasi dengan beberapa orang lain di depan 
komputer atau menampilkan beberapa aplikasi sekaligus. Bezel tipisnya memaksimalkan area yang 
dapat dilihat untuk mengurangi pengguliran (scrolling), sedangkan layar monitor dapat diatur 
antara -5 hingga 25 derajat agar sesuai dengan posisi tampilan yang optimal dan disukai. 
Fungsionalitas sentuh opsional berkontribusi pada navigasi yang lancer dan mudah, sementara 
layarnya juga memiliki lapisan anti-silau untuk menghilangkan pantulan sehingga dapat digunakan 
di lingkungan yang terang. Untuk mencegah gangguan, sekrup khususnya membantu 
mengamankan Acer Chromebox CXI5 dan Acer Chromebox Enterprise CXI5 di bagian belakang 
monitor. 
 
Harga dan Ketersediaan 
Seluruh rangkaian Acer Chromebox & Add-in-One tersebut diperkenalkan di Las Vegas, Amerika 
Serikat. Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. 
Kunjungi www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia. 
 
 

*** 
 
Tentang Acer 
Didirikan pada tahun 1976, Acer adalah salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih dari 160 negara. Acer berevolusi dengan 
industri dan mengubah gaya hidup, berfokus menciptakan dunia di mana perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan akan saling menyatu, 
menciptakan ekosistem dan membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. 7.500 karyawan Acer berdedikasi pada riset, desain, pemasaran, 
penjualan, dan dukungan produk dan solusi yang mendobrak batasan 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 84 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. 
 
Media Contacts Acer Indonesia 

Amor Widjojo 
Marketing Communication 
Acer Indonesia 
amor.widjojo@acer.com 
+6221 2992 2345 
 

Andi Anggana 
Advo Indonesia - Public Relations 
andi@advo-indonesia.com 
+62 87878181191 
     

© 2022 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or 
service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may 
not be available through all sales channels. Prices listed are manufacturer suggested retail prices and may vary by location.  Applicable sales tax extra. 

http://www.acerid.com/
mailto:amor.widjojo@acer.com

