News Release

SpeedUp Pad 8
Super Thin 8 Inch Tablet with HD Display
Featuring SpeedUp Studio
Jakarta, 7 Juni 2013 –SpeedUp menghadirkan tablet 8 inch inovasi terbaru karya anak bangsa

Produk terbaru SpeedUp menampilkan sebuah perubahan, inovasi pertama dan diciptakan
khusus bagi Indonesia. Rahmad Widjaja Sakti, Product & Marketing Director PT. MLW Telecom
mengatakan, “SpeedUp Pad 8, diluncurkan dengan platform Speedup Studio yang didukung oleh
processor dual core 1,2 Ghz, menjadikan SpeedUp Pad 8 dua kali lebih handal. SpeedUp Studio
terintegrasi dengan sistem operasi Android Ice Cream Sandwich. SpeedUp Pad 8 didesain untuk
menghadirkan kinerja hardware dan software yang tampil dalam layar full HD 8 inch dengan desain
produk baru yang lebih slim, solid dan elegant. SpeedUp Pad 8 akan memberikan pengalaman baru
yang belum pernah ada di tablet lain.” Ririn Widaryani, Head of Strategic Marketing Group Telkomsel,
menyatakan, “Produk terbaru SpeedUp Pad 8 yang di-bundling dengan paket internet unlimited
TELKOMSELFlash diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan layanan akses data
dengan kualitas jaringan terluas dan berkualitas”.
When Beauty meets Technology
Segalanya terasa lebih optimal dengan double CPU processor Dual Core 1,2 Ghz. Bermain
Games High Definition, Browsing, Video Call, semua fitur unggulan produk pendahulunya kini
menjadi dua kali lebih optimal. Kecepatan & kinerja ganda, membuka aplikasi hingga 2x lebih
optimal, namun dengan semua keunggulan tersebut, tetap mampu mempertahankan penghematan
daya. Seperti generasi sebelumnya, SpeedUp Pad 8 hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam
berkomunikasi. Didukung dengan fungsi voice call dan SMS melalui layanan jaringan 2G, 3G, dan 3G+
Berbagai fitur seperti Koneksi Bluetooth, Wifi, GPS, G-Sensor semuanya terintegrasi dengan
sempurna. SpeedUp Pad 8 juga dilengkapi dengan dual camera system. Tidak hanya dengan kamera
2MP pada bagian belakang, kamera pada bagian depan juga memungkinkan para penggunanya untuk
melakukan video call.

SpeedUp Pad 8 hadir dengan warna putih white touch panel ciri khas SpeedUp. Material layar
Glass to Glass, 8 inchi TFT LCD 1024 x 768 Px. Layar High Definition SpeedUp Pad 8 membuat gambar
seakan nyata. Anodized Alumunium back cover yang lebih solid, menjadikan SpeedUp Pad 8 semakin
nyaman digenggam dan tidak cepat panas. Dengan ketebalan hanya 9,6 mm menjadikan SpeedUp
Pad 8, tablet paling tipis yang pernah diproduksi oleh SpeedUp. SpeedUp Pad 8 menggabungkan
keindahan dengan teknologi, kecanggihan teknologi dalam nuansa yang elegan dan fashionable,
menjadikan performa para penggunanya semakin maksimal dan berkelas.
Featuring SpeedUp Studio

“Visi kita saat mendesain SpeedUp Pad 8 adalah kita ingin menjadikannya berbeda dari
semua tablet yang ada, baik dari sisi software dan hardware. Kita pun membangun software dari
point of view yang berbeda. Pengguna tidak hanya punya android tapi juga punya SpeedUp Studio.”
Ujar Mulyadi Chiaki selaku Head of Product, PT. MLW Telecom. Tidak hanya fitur-fitur canggih yang
ditawarkan, SpeedUp Pad 8 juga menyuguhkan suatu inovasi yang luar biasa.
SpeedUp Studio (Studio9 pada modem). SpeedUp Studio didesain tidak seperti desain
software pada umumnya. Secara eksklusif terintegrasi di SpeedUp Pad 8, para pengguna dapat
menikmati lebih dari 850.000 content musik original baik dari artis lokal ataupun mancanegara,
game, majalah dan aplikasi. Platform fenomenal Studio9 yang dulunya hanya tersedia di PC melalui
modem SpeedUp, kini hadir di Android secara eksklusif di dalam SpeedUp Pad 8. Tidak hanya desain
hardware yang superior, namun juga didesain untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Duo
platform paling popular dan mutakhir Android OS & SpeedUp Studio dioptimalkan khusus untuk
SpeedUp Pad 8.
SpeedUp Studio kini hadir secara eksklusif didalam tablet SpeedUp Pad 8. Software ini tidak
didesain seperti software lain. Saat kebanyakan developer hanya bermain di aplikasi, SpeedUp
berhasil menciptakan platform yang terintegrasi dengan Android OS. Ini adalah inovasi fenomenal
dalam tablet PC, pengguna akan merasakan pengalaman lebih saat menikmati musik, membaca
majalah, bermain game. Banyak aplikasi bermanfaat untuk menunjang aktifitas dan hobi bagi semua

pengguna SpeedUp Pad 8. Dengan banyaknya konten dalam SpeedUp Studio, pengguna SpeedUp Pad
8 pasti akan menemukan konten yang paling sesuai.
Didesign untuk memenuhi kebutuhan penggunanya akan lagu-lagu terbaru dan terfavorit,
SpeedUp Studio akan memberikan pengalaman mendengarkan musik yang belum pernah ada di
tablet lain. Lengkap dengan cover pada setiap lagu yang di download, memberikan kemudahan dan
keindahan dalam mengakses dan memutar setiap lagu pilihan. Tersedia juga pilihan genre seperti
Barat, Chinese, Indie, Indonesia, Korea dan lain lain. Pengguna dapat melakukan pencarian lagu
berdasarkan nama artis atau judul lagu. Setiap lagu yang tersedia di dalam SpeedUp Studio
merupakan lagu-lagu orisinil dengan kualitas audio terbaik. SpeedUp mendukung setiap aksi anti
pembajakan musik dan karya intelektual.
Bagi para pengguna yang gemar membaca. Speedup Studio memudahkan pengguna saat
mencari majalah terbaru, terpopuler dan bahkan menyimpannya. Tersedia berbagai pilihan kategori
majalah seperti Sport, Women, Gadget dll. Fitur auto rotate dalam SpeedUp Studio memberikan
pilihan bagi para pembaca. Potrait untuk melihat satu halaman penuh dan landscape untuk melihat
konten majalah dengan lebih detil. Pengalaman membaca majalah digital dengan kualitas gambar
beresolusi tinggi pada layar 8 inch SpeedUp Pad 8 akan memanjakan mata penggunanya saat
membaca di SpeedUp Studio. SpeedUp mendukung aksi Go Green.
Tentunya SpeedUp tidak akan melupakan para gamers. Kini para gamers dapat langsung
men-download dan mencoba semua game papan atas seperti Plants VS Zombies dari PopCap di
SpeedUp Studio dengan gratis. Kerjasama dgn Antix memungkinkan sesama pengguna SpeedUp Pad
8 untuk berbagi games dengan koneksi bluetooth. Berbagai genre games seperti Action, Adventure,
Strategy dll tersedia khusus bagi para pengguna. Koleksi semua game favorit dan jadikan perangkat
SpeedUp Pad 8 sebagai console game andalan dengan layar HD. Rasakan pengalaman bermain game
spektakuler, hanya di SpeedUp Studio. SpeedUp mendukung developer game lokal untuk memajukan
perindustrian game tanah air.
SpeedUp Studio menyediakan berbagai aplikasi yang lebih sesuai untuk kebutuhan
pelanggan Indonesia dengan aplikasi-aplikasi berbahasa Indonesia seperti Masak Apa bagi pengguna
yang hobi masak, Pic Story untuk berbagi cerita di jejaring sosial melalui photo, Usee TV yang
memungkinkan pengguna untuk menonton siaran TV hingga 7 hari sebelumnya, Stasiun Radio, dll.
Tersedia begitu banyak aplikasi populer gratis dan berbayar, dikembangkan khusus untuk pengguna
Indonesia.
Dengan banyaknya konten dan aplikasi dalam SpeedUp Studio, kami menjanjikan adanya
sebuah konten dan aplikasi bagi masing-masing pengguna SpeedUp Pad 8. Apapun hobimu,
pekerjaanmu, hiburan favoritmu,semua tersedia dalam SpeedUp Studio.
Kerjasama yang erat antara SpeedUp dengan Telkomsel, membuahkan hasil yang manis bagi
para pengguna. Semua konten dan apilikasi yang ditawarkan di SpeedUp Studio dapat dibeli dengan
pulsa Telkomsel yang vouchernya tersedia di seluruh nusantara. Hal ini tentunya akan memudahkan
para pengguna yang tidak terbiasa membeli konten & aplikasi dengan kartu kredit atau e-voucher.
Available on SpeedUp Online Shop (www.speedup.co.id)
Diluncurkannya SpeedUp Pad 8 kali ini menambah kebanggaan PT. MLW Telecom sebagai
perusahaan teknologi terdepan di Indonesia dalam meluncurkan produk-produk yang revolusioner.
Kebanggaan ini semakin sempurna dengan adanya online shop resmi SpeedUp, www.speedup.co.id.
Komitmen PT. MLW Telecom untuk meningkatkan pelayanan pada para pembeli dan calon pembeli
produk SpeedUp diwujudkan di online shop ini. Setiap pembelian di SpeedUpShop akan langsung

mendapatkan beberapa bonus dan penawaran menarik. Garansi tambahan selama 6 bulan, gratis
ongkos kirim untuk pemesanan se-Indonesia dan Best Price Promo. Rasakan kenyamanan berbelanja
online dengan pelayanan yang profesional dan harga terbaik untuk semua produk dan accesoris
SpeedUp.
SpeedUp Pad 8 hadir di tengah-tengah masyarakat dengan harga regular 2.799.000 rupiah
dan akan dijual dengan bundling paket internet 3 bulan unlimited TELKOMSEL. SpeedUp memberikan
hadiah spesial bagi para pengguna di PRJ yaitu diskon sebesar Rp. 1.000.000,- dengan promo “new
product launching SpeedUp Pad 8” seharga Rp.1.799.000 rupiah di www.speedup.co.id, graPARI
Telkomsel, dan www.telkomsel.com. Dapatkan juga tambahan pulsa Rp. 10.000,- untuk pembelian
SpeedUp Pad 8 serta souvenir dan gimmick menarik selama pameran berlangsung.

Tentang MLW Telecom (www.speedup.co.id)
PT. MLW Telecom adalah perusahaan pengembang teknologi hardware dan software terdepan
untuk peralatan Telecommunications Consumer Premises Equipment (CPE) bagi pasar
telekomunikasi di Indonesia, yang merupakan pemegang utama brand SpeedUp di Indonesia.
Dengan jaringan distribusi mencakup lebih dari 1.000 toko tradisional retail; 100 modern retail dan
20 lokasi layanan purna jual, PT MLW Telecom selalu berusaha mengakomodir kebutuhan
pelanggan di seluruh Indonesia.PT MLW Telecom telah membangun kerjasama strategis yang kuat
dengan berbagai perusahaan terkemuka, baik dari operator telekomunikasi (broadband dan 3G/4G),
bank, produsen mobile technology serta para pengembang aplikasi.
Tentang SpeedUp
SpeedUp adalah merek dagang yang dipasarkan oleh PT. MLW Telecom yang mewakili teknologi
hardware seperti SpeedUp Broadband (router dan modem), SpeedUp Pad (Tablet), SpeedUp TV
(Smart TV Device). SpeedUp Studio adalah merek dagang yang dipasarkan oleh PT. MLW Telecom
untuk piranti lunak yang khusus di-design dan dioptimalkan dalam perangkat-perangkat SpeedUp.
Sebuah inovasi dari PT. MLW Telecom untuk memenuhi kebutuhan masyarakat digital content and
apikasi seperti musik, majalah, buku, social media dan games.
Tentang Telkomsel (www.telkomsel.com)
Telkomsel menggelar 54.000 BTS yang menjangkau sekitar 97% wilayah populasi di Indonesia.
Sebagai operator selular nomor 7 terbesar di dunia dalam hal jumlah pelanggan, Telkomsel
merupakan pemimpin pasar industri telekomunikasi di Indonesia yang kini dipercaya melayani lebih
dari 122 juta pelanggan. Dalam upaya memandu perkembangan industri telekomunikasi selular di
Indonesia memasuki era baru layanan mobile broadband, Telkomsel secara konsisten
mengimplementasikan roadmap teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, serta uji coba teknologi Long Term
Evolution (LTE). Kini Telkomsel telah mengembangkan jaringan broadband di 200 kota besar di
Indonesia. Untuk membantu pelayanan kebutuhan pelanggan, Telkomsel kini didukung akses call
center 24 jam dan 430 pusat layanan yang tersebar di seluruh Indonesia
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