Siaran Pers

Lanjutkan Inovasi di Dunia Gaming, Acer Perkenalkan
Lini Gaming Series Terbaru kepada Komunitas Gaming
Indonesia
Acer Secara Eksklusif Pamerkan untuk Pertama Kali Predator Helios 300 dan
Acer Windows Mixed Reality
Jakarta, 15 Juni 2017 – Acer hari ini terus melanjutkan inovasi tanpa hentinya di ranah gaming
dengan memamerkan serangkaian perangkat gaming terbarunya yang meliputi Predator 21 X,
Predator Helios 300, Acer Windows Mixed Reality dan Aspire VX 15.
Predator 21 X merupakan notebook gaming berlayar lengkung 21-inch pertama di dunia dan
Predator Helios 300 merupakan notebook gaming yang diperlengkapi dengan sistem dual fan dari
AeroBlade™ 3D Fan dengan bilah metal ultra-thin untuk menjaga temperatur notebook untuk tetap
optimal. Teknologi ini juga merupakan fitur andalan yang disematkan di setiap lini perangkat gaming
Predator. Ini adalah kali pertama Acer memperkenalkan Predator Helios 300 kepada beberapa
media dan komunitas gaming di Indonesia secara langsung.
“Jajaran produk yang dipamerkan hari ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus
menghadirkan inovasi bagi semua segmen gamers di Indonesia. Kami memperkenalkan beberapa
seri gaming terbaru yang untuk memberikan pengalaman terbaik untuk para gamers, yaitu Predator
Helios 300 dan Acer Windows Mixed Reality, serta menginformasikan kembali keunggulan Predator
21 X dan Aspire VX 15. Kami akan terus menghadirkan inovasi tanpa henti untuk memenuhi
kebutuhan industri gaming di Indonesia dan memberikan pengalaman gaming yang lebih dalam dan
bertenaga.” jelas Dianah, Head of Consumer Products Acer Indonesia.
Predator Helios 300
Predator Helios 300 dipersenjatai dengan NVIDIA®
GeForce® GTX 1060 atau 1050Ti GPU yang
dikombinasikan dengan Intel Core Generasi ke-7 i7
(7700HQ) atau Intel Core i5 (7300HQ) sehingga mampu
menghadirkan performa yang luar biasa. Seluruh
kekuatan pemrosesan ini didukung oleh memori 16GB
DDR4 yang dapat dikembangkan hingga 32GB, SATA SSD
dan sebuah 1TB HDD.
Predator Helios 300 merupakan notebook yang didesain untuk aktivitas hiburan, sangat ideal
digunakan untuk bermain game dan menonton film. Layar sebesar 15,6 inci atau 17,3 inci FHD IPS
yang jernih menampilkan gambar yang tajam. Sedangkan Dolby Audio™ Premium and Acer
TruHarmony™ menghadirkan kualitas audio yang jernih dengan suara akustik yang kaya. Selain itu,
sertifikasi Skype for Business menjamin percakapan yang jelas tanpa hambatan. Helios 300 juga
diperlengkapi dengan sistem dual fan dari AeroBlade™ 3D Fan dengan bilah metal ultra-thin untuk
menjaga temperatur notebook untuk tetap optimal.
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Acer Windows Mixed Reality
Acer Windows Mixed Reality merupakan perangkat
Windows Mixed Reality pertama di dunia dari Microsoft
dan Acer ini telah dilengkapi fitur Inside-out Tracking yang
dapat melacak gerak tubuh dan suara pengguna tanpa
harus memasang alat pelacak eksternal atau sensor.
Predator 21X
Predator 21 X hadir dengan layar lengkung 21 inch
pertama di dunia untuk para gamers dengan resolusi 2560
x 1080 piksel ultrawide. Layar tersebut telah dilengkapi
teknologi dynamic refresh rate NVIDIA G-SYNC
sehingga pengalaman bermain game semakin sempurna
berkat hilangnya image tearing, input lag, dan stuttering.
Acer Predator 21 X juga dilengkapi teknologi eye
tracking dari Tobii yang memungkinkan suatu perintah
pada game dikontrol dengan menggunakan pergerakan
mata.
Sistem pendingin Acer Predator 21 X dilengkapi lima buah kipas tipe blower - dengan 3 kipas di
antaranya adalah kipas logam yang disebut AeroBlade™ untuk mengurangi suhu secara signifikan
dan meningkatkan kepuasan bermain game - untuk menjalankan prosesor Intel Core i7-7820JK (8MB
cache, up to 3.9Ghz) dan dua buah kartu grafis performa tinggi NVidia GeForce GTX 1080 SLI dengan
16GB dedicated GDDR5X VRAM. Komponen heatpipe dalam jumlah melimpah juga digunakan untuk
memastikan pelepasan panas secara maksimal. Dengan dukungan prosesor terbaru, dua buah kartu
grafis dan cooling fan yang banyak, jelas monster gaming ini mampu menghadirkan performa “real”
yang tangguh para hardcore gamers.
Selain perangkat gaming di atas, media & komunitas gamers juga berkesempatan untuk mencoba
laptop gaming Aspire VX & desktop Aspire GX.
Dalam event hari ini, Acer juga mendatangkan Muhammad “InYourDream” Rizky, pemain DOTA 2
terbaik se-Asia Tenggara dengan MMR tertinggi mencapai 9.000 MMR dari team profesional eSport
BOOM ID, dan Aaron “Clockwise” kang dari team 4K Gaming, pemenang Turnamen Acer Anubis
Battleground 2017 sebagai pembicara dalam sesi Game Guide, masing-masing untuk permainan
DOTA 2 dan The Overwatch kepada para komunitas gamers yang hadir.
***
Tentang Acer
Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa dengan produk yang ditawarkan termasuk PC,
display, proyektor, server, tablet, smartphone dan perangkat lainnya yang dapat dikenakan. Acer juga
mengembangkan solusi cloud untuk mendukung era Internet of Things. Merayakan ulang tahun ke-40 pada
tahun 2016, Acer telah mempekerjakan sekitar 7.000 orang di seluruh dunia. Silahkan kunjungi situs
www.acer.com untuk informasi lebih lanjut.
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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 selama 9 kali berturutturut, 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 101 lokasi di 80 kota di Indonesia, Acer
Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
Blog
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Community
Contact Center

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: acerID
: www.iamspacer.com
: 1500155

Media Contact
Anandita Puspitasari
Digital Manager - Acer Indonesia
anandita.puspitasari@acer.com
+6281286566755

Adhi Saudi
Advo Indonesia - Public Relations
adhi@advo-indonesia.com
+628891445945
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