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Berita Pers

Acer Perluas Lini Predator Gaming dengan
Notebook dan Desktop yang telah Didukung
Fitur Virtual Reality (VR)
Sebagai pelengkap hadir lini monitor curve monitor yang dilengkapi dengan
NVIDIA® G-SYNC™ pada Predator Z1 series 27-inch
Rangkuman
•

Predator gaming notebook dan desktop terbaru hadirkan pengalaman bermain game dengan
virtual reality di Windows 10

•

Predator 17 X terbaru membawa kemampuan overclocking dan tingkatan komponen dalam
desktop ke mobile gaming, custom pada triple-fan cooling system yang ditingkatkan hadirkan
perpaduan kekuatan dan portabilitas

•

Dengan tampilan yang kecil dan bertenaga desktop Predator G1 telah didukung full-sized
GeForce® GTX graphics (up to Titan X), 6th Generation Intel® Core™ processors dan memori hingga
64GB DDR4; sempurna untuk koneksi akses melalui LAN

•

Monitor Predator Z1 series terbaru merupakan monitor 27-inch pertama dari Acer yang
dilengkapi dengan teknologi NVIDIA G-SYNC dan mendukung banyak fitur gaming

Jakarta 25 April 2016, Saat berlangsungnya Global Press Conference di next@acer yang berlangsung di
New York, Acer mengumumkan hadirnya lini gaming Predator untuk notebook, desktop dan monitor
terbaru yang powerful. Notebook Predator 17 X terbaru dan desktop Predator G1 melengkapi lini

tertinggi komputasi teknologi dan produk tersebut telah didukung kemampuan NVIDIA GeForce VRReady1, yang dapat digunakan melalui peranti VR dari Oculus, HTC Vive, OSVR dan StarVR
“Hadirnya perangkat gaming terbaru dari Acer Predator didesain untuk menghadirkan pengalaman
bermain game dan virtual reality bagi pelanggan kami,” ujar James Lin, Consumer Notebooks, IT Products
Business, Acer Inc. “Virtual reality menawarkan kemampuan luas bukan saja untuk gaming, tapi untuk
berbagai kebutuhan industri dan aplikasi di lingkungan profesional. Seperti yang kami tunjukkan dalam
demo VR, Acer ingin memberikan pelanggan kami perangkat yang mereka butuhkan untuk gaming dan
bekerja di dunia yang digital ini.”
“Acer terus membawa inovasi untuk komunitas gaming melalui lini Predator mereka,” ujar Peter Han, vice
president Worldwide OEM Marketing, Microsoft Corp. “Dengan Windows 10 yang kami miliki ke dalam
pengalaman PC masa kini, memungkinkan gamers untuk memiliki pilihan dimana dan bagaimana
mereka akan bermain.”
Notebok Predator 17 X – Taklukan dunia dengan komponen tingkatan desktop dan layar NVIDIA®
G-SYNC™ 4K UHD
Dibuat dengan melanjutkan kesuksesan notebook gaming sebelumnya, Predator 17 X terbaru membawa
overclocking dan kinerja desktop yang dibawa ke dalam mobile gaming. Dilengkapi dengan 6th
Generation Intel® Core™ i7-6820HK processor, NVIDIA® GeForce® GTX 980 graphics, dan custom triplefan cooling system, menghadirkan kemampuan untuk kekuatan dan portabilitas yang tak tertandingi.
Dengan overclocking, gamers dapat menikmati turbo speeds hingga 4.0GHz for the CPU; up to 1310MHz
untuk GPU; dan 3.7GHz untuk VRAM. Siap untuk dunia virtual, kinerja tertinggu untuk GPU dan CPU
cocok untuk platform “VR-to-go”
“Predator 17 X menggabungkan kemampuan GPU notebook yang powerful untuk virtual reality GeForce GTX 980,” ujar Kaustubh Sanghani, general manager of notebook business, NVIDIA. “Gamers
dan developer konten VR akan merangkul kinerja Predator 17 X, desain dan mobilitas, memungkinkan VR
dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun.”
Untuk menikmati game play yang maksimal, tampilan yang menawan dihadirkan dalam notebook 17.3inch G-SYNC panel. Tersedia dalam tampilan FHD IPS (1920 x 1080) or UHD IPS (4K 3840 x 2160),
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VR-ready only for models with GeForce GTX 970 and above.

teknologi NVIDIA G-SYNC sesuai untuk menampilkan powerful GPU ke dalam layar dengan mengurangi
tearing dan stuttering
Dilengkapi dengan memori DDR4-2133 dan kemampuan NVMe PCIe solid state drives2 dalam threeSATA-SSD RAID 0 array untuk kecepatan data transfer. Killer DoubleShot Pro memungkinkan
penggunaan Ethernet and koneksi Wi-Fi secara bersamaan, sehingga gamers dapat menggunakan
Ethernet untuk gaming sembari menggunakan WiFi untuk menonton twitch.tv, mendengarkan musik
atau Skyping dengan teman. Thunderbolt™ 3 membawa Thunderbolt ke dalam USB-C pada kecepatan
hingga 40 Gbps, untuk satu port dengan kemampuan data tercepat, mudah dikoneksikan dengan dock,
display ata peranti data. Dengan kemampuan 8X lebih cepat dari USB 3.0 dan 4X lebih cepat dari USB 4.1
The Predator 17 X terbaru juga dilengkapi dengan triple-fan cooling system yang memaksikmalkan
disipasi panas dan meningkatkan kinerja overclocking. Kipas yang aaerodinamis diletakkan dekat GPU
menggunakan melalik blade (0,1 mm) tertipis di dunia untuk menstimulasi kipas dan meningkatkan
kecepatannya, mengurangi drag dan bising. Adanya 3 kipas jelas dapat meningkatkan kesejukan pada
laptop. Predator 17 X juga dilengkapi dengan DustDefender dan CoolBoost, yang menggunakan kipas
dual high-speed dengan reverse rotation untuk menghilangkan debu dan mengurangi panas
Predator G1 Desktop – kekuatan dan portabilitas yang sempurna untuk koneksi melalui LAN dan
Kinerja Gaming Terdepan
Desktop gaming Predator G1 (G1-710) menghadirkan kekuatan ke dalam tampilan 16-liter dan didesain
untuk bermain game di rumah atau dimana saja. Desainnya yang compact membuatnya mudah dibawa
kemana saja sebagai mesin gamers tangguh untuk hardcore gamers dengan dukungan LAN
Hadir dengan perpaduan sempurna antara tampilan yang compact dan kinerja, Predator G1 dengan 16liter chasis didukung NVIDIA GeForce GTX graphics (up to Titan X), 6th Generation Intel Core processors
dan up to 64GB DDR4 memory untuk gameplay2 yang smooth. Gamers yang ingin menikmati VR, dapat
menancapkan plug headset VR dan nikati dunia baru dengan Predator G1
“Pertumbuhan popularitas eSport diiringi dengan penggunaan 4K gaming, game streaming dan VR dan
PC berjalan dalam revolusi yang tepat.

6th gen Intel Core untuk Acer Predator gaming system

menghadirkan pengalaman bermain gaming yang tak tertandingi.” Ujar Frank Soqui, general manager,
Desktop Enthusiast Group, Intel Corp.

Desktop Predator terbaru ini telah dlengkapi dengan - Killer DoubleShot™ Pro, yang mendukung koneksi
cepat untuk (Ethernet atau Wireless). Ini menjamin prioritas trafik cepat yang dibutuhkan untuk setiap
gamers. Dengan dukungan G-SYNC and 4K2K Ultra High Definition visuals, Predator G1 hadirkan kualitas
gambar dengan kualitas terbaik, sehingga pengguna dapat menikmati games dan video dengan jelas,
berkat dukungan Creative Soundblaster X-Fi MB5 dan 7.1 channel audio menghasilkan output audio
yang sempurna.
The Predator G1 juga memberikan storage besar, termasuk a 4TB (7200 RPM) hard disk drive atau 512GB
solid state drive2, sementara USB 3.1 Type-C Gen. 2 port menambahkan kemampuan untuk mengekspan
data.
Aplikasi Acer PredatorSense dapat digunakan untuk mengecek dan mengendalikan sistem vital,
mengatur warna dan pencahayaan. Untuk kenyamanan ekstra, dual slide-out disediakan untuk headsetnya di setiap sisi PC. Acer juga menawarkan berbagai aksesoris opsional untuk Predator G1 desktop,
termasuk keyboard mekanik, headset dan tas beroda.
Predator Z1 Display – Monitor Curve dengan G-SYNC Hadirkan Pengalaman Gaming yang
Sempurna
Monitor Acer Predator Z1 terbaru memperkenalkan kinerja monitor curve tinggi yang dilengkapi dengan
fitur NVIDIA G-SYNC technology. Tersedia dalam 31.5-, 30-and 27-inches, dan memiliki fitur tight
1800R curve, sehingga pengguna akan menikmati sepenuhnya aksi dalam bermain games. Desain curve
pada seri ini memberikan aksi jarak pandang yang maksimal. Fitur G-SYNC mengurangi efek tearing dan
stuttering pada layar
Pada model 30-inch model memiliki fitur layar 1800R ultra-wide FHD (2560 x 1080) dengan resolusi 21:9
dan 100% sRGB color gamut, menghadirkan detil yang sempurna untuk mengidentifikasi musuh dan
mengekplorasi dunia baru. Dikombinasikan dengan fast 4ms GTG (gray-to-gray) response time dan
hingga 200Hz refresh rate, menghasilkan grafik yang smooth untuk gambar visual yang realistik – transisi
aksi cepat dan dramatis dengan render yang smooth. Didukung 6-axis color adjustment menghasilkan
warna gradasi yang smooth untuk menonjolkan tampilan warna yang sesungguhnya .
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Accessible capacity varies: (MB = 1 million bytes; GB = 1 billion bytes)

Predator Z1 series memberikan sudut pandang 178 derajat dan desain curve yang sempurna dan
memungkinkan pengguna mensetup beberapa monitor, memberikan keleluasaan pada pandangan layar
yang bebas dari bintik spot. Desainnya yang ergonomis memberikan penyesuaian untuk posisi pandang
ideal, sementara itu fitur putarnya membantu secara otomatis untuk menyesuaikan gambar dari portrait
ke landscape. Desainnya monitor nya pun mudah untuk dilepas dan pasang pada mount-ing ny.
Tambahan, kabelnya dapat disembunyikan secara rapi agar area gaming dapat terlihat rapi dan
terorganisir. Pengguna juga dapat memilih kondisi pencahayaan yang menawarkan warna yang dapat
disesuaikan (mereah, hijau, biru, putih, oranye) dan gaya pencahayaan (tetap, berkedip, berdenyut dan
meriah).
Monitor Predator Z1 juga mencakup fitur game lain seperti Acer VisionCare ™ dan Bluelight Shield ™
untuk mengurangi kelelahan mata, dan GameView, yang memungkinkan pengaturan khusus seperti
pengaturan dark boost, yang berguna untuk mendapatkan visual yang jelas pada bagian gambar yang
gelap sehingga membantu gamer untuk melakukan aksi yang sempurna.
Harga dan Ketersediaan
Notebook Predator 17 X akan tersedia di pasar Amerika Utara pada bulan Juni mendatang dengan
harga $2,799; Eropa akan tersedia pada bulan Juni dengan harga €2,499; dan di Cina akan tersedia pada
bulan May dengan harga ¥39,999.
Destop Predator G1 akan tersedia di pasar Amerika Utara pada bulan Juli dengan harga $2,299.99;
untuk Eropa akan tersedia pada bulan Juni dengan harga €1,199; dan di Cina tersedia pada bulan Juli
dengan harga ¥10,999.
Monitor Predator Z1 akan tersedia di pasar Amerika Utara pada bulan Juni dengan harga $599.99;
untuk Eropa tersedia pada bulan Juni dengan harga €599; dan di Cina tersedia pada bulan May dengan
harga ¥4,999.
Spesifikasi, harga, dan ketersediaan akan bervariasi menurut wilayah masing-masing. Untuk mengetahui
tentang ketersediaan, spesifikasi produk dan harga di pasar tertentu, silahkan hubungi kantor Acer
terdekat atau reseller resmi melalui www.acer.com.

Lini produk Predator terbaru diresmikan pada hari ini di acara press next@acer di 4 World Trade Center,
New York, di mana perusahaan mengumumkan berbagai perangkat terbaru Acer dan solusi untuk
keluarga, mahasiswa dan profesional. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi acer.com/nextatacer .

Acer AAA+, Komitmen Acer untuk Wujudkan Kepuasan Pelanggan
Selain menghadirkan produk yang berkualitas, tentunya Acer akan juga senantiasa mendukung dari layanan purna jual demi
kepuasan pelanggannya. Acer Indonesia selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan melalui layanan purnajual. Dengan
standar AAA+ dan garansi selama 3 tahun, Acer Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan perangkat IT yang “Andal
Produknya, Aman Jaminannya, dan Atraktif Desainnya”. Acer juga didukung dengan jaringan Acer Customer Service Center
(ACSC) yang tersebar di 95 lokasi di 79 kota di seluruh Indonesia.Selain itu, para pengguna juga dapat menghubungi layanan
purna jual Acer melalui media sosial, blog, Twitter, Facebook selama 24 jam sehari, serta Acer Contact Center (1500-155).
Tentang Acer
Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa yang mendedikasikan pada riset, desain,
penjualan, dan dukungan terhadap produk-produk inovatif guna meningkatkan kehidupan manusia.Jaringan distribusi Acer
menyalurkan PC, layar monitor, proyektor, server, tablet, dan ponsel pintar ramah lingkungan — perangkat yang dibutuhkan
konsumen untuk bereksplorasi melampaui batas dan mendapatkan pengalaman lebih. Menempati peringkat No.4 dunia untuk
kategori total PC (IDC 2014), Acer memperkerjakan 7,000 orang dengan pendapatan mencapai US$ 10,39 miliar di tahun 2014.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.acer.com.
Tentang Acer Indonesia
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer mencatat
pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori notebook
selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker & Gartner
Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek Notebook dan PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti
dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award, Indonesia Best Brand Award,
Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori notebook, Indonesian Customer Satisfaction Award, termasuk mendapatkan
penghargaan internasional sebagai The Most Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan
pelanggan melalui media sosial dari www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan
konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 95 lokasi di 79 kota
di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
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