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Predator Orion 5000, Desktop Gaming Gahar dan
Powerful
Acer kembangkan sederet aksesori gaming terbaru termasuk mouse gaming, keyboard, gaming
chair, heavy-duty cases dan produk gaming terbaru lainnya
Ringkasan Editor:
•

Seri desktop gaming Predator Orion 5000 ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ i7+ 8700K Generasi
ke 8 yang dipasangkan dengan chipset Intel Z370 terbaru, serta didukung dengan kartu grafis GPU
2-way NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti SLI

•

Predator Orion 5000 memiliki panel samping transparan yang EMI-compliant untuk menunjukkan
berbagai fitur powerful yang terdapat pada bagian internal perangkat. Perangkat ini juga didukung
dengan saluran udara IceTunnel 2.0 untuk mengelola suhu perangkat melalui zona termal yang
berbeda

•

Seri desktop gaming Predator Orion 3000 ditenagai dengan prosesor Gen Intel Core i7+ generasi
ke-8 dan kartu grafis GPU NVIDIA GeForce GTX 1080. Predator Orion 3000 juga memiliki fitur VRReady yang mendukung permaian 4K yang memungkinkan pengguna mengalahkan lawan di
medan perang dengan tampilan yang jelas

•

Acer juga telah mengembangkan sederet aksesoris terbaik untuk melengkapi pengalaman bermain
game yang lebih impresif

Jakarta, 24 Mei 2018 - Dalam Global Press Conference next@Acer di new York hari ini, Acer meresmikan
sejumlah produk-produk terbaru dan terdepan dari berbagai lini. Salah satunya dari lini gaming Predator
series. Acer meluncurkan Predator Orion 5000 yang didesain untuk para gamer yang membutuhkan
perangkat dengan performa superior yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Acer juga
memperkenalkan Predator Orion 3000 sebagai seri desktop gaming kelas menengah untuk mendukung
pengalaman gaming yang imersif. Acer juga menghadirkan sejumlah aksesoris gaming Predator untuk
pengalaman bermain game yang lebih utuh.

“Memiliki spesifikasi perangkat gaming yang tepat merupakan langkah awal bagi para gamer untuk dapat
memenangkan permainan mereka. Untuk itu, desktop gaming Predator Orion hadir sebagai pilihan yang
terbaik bagi para gamer. Seri Predator Orion dilengkapi dengan kerangka yang istimewa, built-in airflow
management, peningkatan performa serta software mutakhir yang kian menyempurnakan kemampuan
perangkat ini,” ungkap Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, dan IT Products Business,
Acer. “Kami di Acer sangat senang dengan kehadiran Predator Orion 5000 dan Predator Orion 3000 untuk
melengkapi lini Predator Orion. Bersama-sama dengan Predator Orion 9000, sebagai desktop PC gaming
terbaik dari Acer, kami yakin dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan para gamers dari berbagai
kalangan.” Tambahnya.
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Predator Orion 5000: Menangkan Pertarunganmu
Predator Orion 5000 dilengkapi dengan prosesor Intel® Core™ i7+ 8700K Generasi ke-8 yang dipasangkan
dengan chipset terbaru, yaitu Intel Z370, dengan memori Intel® Optane™ berkapasitas 32 GB yang dapat
menghasilkan load times yang lebih cepat dengan respon yang lebih baik. Perangkat ini disokong dengan
kartu grafis GPU 2-way NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti tipe SLI sehingga pengguna dapat menikmati game
favorit mereka dengan layar beresolusi tinggi serta pengalaman VR yang lebih nyata.

“Prosesor Intel Core i7+ 8700K Generasi ke-8 merupakan prosesor gaming terbaik yang dikembangkan
oleh Intel yang juga akan memberikan akselerasi dan respon lebih baik dengan kombinasi memori Intel
Optane untuk pengalaman gaming terbaik,” kata Steve Long, Vice President and General Manager,
Client Computing Group Sales and Marketing, Intel. “Kolaborasi Acer dan prosesor Intel terbaik di
kelasnya ini ditunjukkan secara nyata melalui seri desktop gaming Predator Orion 5000 dan 3000.”

“Dengan horsepower yang dihasilkan oleh GPU seri GeForce GTX 10, Predator Orion 5000 dapat
memainkan game dengan grafik berkapasitas tinggi dengan mudah,” ungkap Kaustubh Sanghani,
General Manager PC Platforms, NVIDIA. “Gamers tentu akan sangat menyukai konfigurasi fleksibel yang
ditawarkan oleh Acer sehingga mereka dapat memenangkan pertarungan mereka dengan GeForce GTX
sebagai platform gaming terbersar di dunia.

Kerangka Predator Orion 5000 memiliki sisi panel transparan yang menunjukkan kekuatan perangkat
internal yang juga dilengkapi dengan EMI yang melindungi pengguna dari gangguan elektomagnetik. Sisi
panel yang mudah dibuka juga memudahkan pengguna untuk menukar berbagai komponen saat upgrade
dilakukan. Selain itu, IceTunnel 2.0 sebagai pengelola suhu didesain agar panas yang dihasilkan oleh
perangkat dapat dialirkan ke beberapa zona termal untuk membuang panas.

Panel pada sisi depan Predator Orion 5000 juga dilengkapi dengan penyaring debu yang memungkinkan
Predator Orion 5000 untuk menghirup lebih banyak udara dan menyaring debu-debu. Ethernet
berkecepatan tinggi Killer LAN, cradle untuk headset audio, pegangan untuk penggunaan portable, serta
desain khas Acer yang menunjukkan kesan agresif dan stylish juga terdapat pada Predator Orion 5000
sebagai styling agresif namun tetap terlihat sleek.

Seri Predator Orion 3000: Performa dan Gaya Terbaik
Predator Orion 3000 didukung dengan prosesor Intel Core i7+ Generasi ke-8 dan kartu grafis GPU NVIDIA
GeForce GTX 1080, Predator Orion 3000 sebagai perangkat VR-ready yang mendukung tampilan game 4K
akan memberikan tampilan gaming terbaik bagi para gamer. Sama seperti seri Predator Orion 5000,
Predator Orion 3000 yang disematkan memori Intel® Optane yang dapat dikonfigurasi kapasitasnya
hingga 32 GB, memberikan peningkatan performa pada respon dan load times. Selain itu, Predator Orion
3000 menggunakan RAM DDR4-2666 yang memiliki kapasitas hingga 64 GB yang mendukung tindakan
secepat kilat saat bermain.
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Predator Orion 3000 juga dilengkapi sisi panel transparan dari EMI 1, pencahayaan RGB, tampilan garis
yang ramping dengan aksen berwarna biru, serta cradle untuk headset audio. Sedangkan untuk pengelola
udara, pada Predator Orion 3000 terdapat kipas LED, mesh cover dan penyalur udara yang dapat
mengoptimalkan pengaturan suhu pada seluruh bagian kerangka.

Gadget dan Aksesoris Predator Sebagai Pelengkap Pengalaman Gaming Terbaik
Bersamaan dengan diluncurkannya seri desktop gaming Predator Orion 5000 dan 3000, Acer juga
mengembangkan berbagai pilihan gadget dan aksesoris dengan kualitas terbaik untuk melengkapi
pengalaman gaming:

•

Predator Cactus 510: Mouse gaming berkinerja tinggi yang dapat disesuaikan dengan sensor
optik presisi yang mendukung hingga 16.000 DPI

•

Kursi Gaming Predator: Mencakup bantalan kursi yang dapat dilepas, ergonomi superior, dan
sokongan pinggang dan tulang belakang untuk memberikan kenyamanan pada pemain saat
bermain dengan sesi lama

•

Predator Hard Case: Melindungi aset yang paling berharga dengan hard-as-rock outer shell dan
busa yang dapat disesuaikan di sekitar komputer Anda

•

Predator Aethon 500: Keyboard mekanik ekstra tahan lama dengan umur pakai 70 juta stroke per
kunci dan dapat disesuaikan dengan 16,8 juta warna

•

Predator Mousepad: Tersedia dalam lapisan penutup yang terbuat dari plastik atau kain selesai
dengan pemandangan sinematik yang dramatis untuk menjaga pemain dalam permainan

Seri desktop gaming Predator Orion 5000, Orion 3000 dan Aksesoris Predator terbaru diluncurkan hari ini
pada rangkaian acara press launch next@acer di New York. Acer juga mengumumkan jajaran perangkat
dan berbagai solusi terbaru bagi gamers, kreator, keluarga, pelajar dan kelompok profesional. Informasi
lanjut, kunjungi www.acer.com/nextatacer

***
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 untu kriset, 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 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
1 Specifications may vary depending on model or region
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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 selama10 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 purna jual yang
dapat ditemui di 102 lokasi di 81 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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