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Laptop Gaming dengan Performa Terbaik,
Predator Helios 500 dengan Prosesor Intel Core i9
Generasi ke-8
Predator Helios 500 hadir dengan prosesor berkinerja tertinggi Intel® Core™ i9 Generasi Ke8 serta kartu grafis terbaru yang tearing-free.
•

Predator Helios 500 menggabungkan prosesor Intel® Core™ i9 Generasi ke-8 dengan grafis NVIDIA®
GeForce® GTX 1070 yang overclockable untuk kekuatan gaming yang lebih powerful.

•

Teknologi thermal yang superior menjaga Predator Helios 500 untuk bekerja dengan baik saat
digunakan bermain game.

•

Predator Helios 500 memiliki tampilan yang canggih dengan lampu biru dan aksen tipis pada casis
berwarna obsidian black.

•

Dalam acara ini, Acer juga menampilkan berbagai produk Predator gaming series unggulan lainnya
seperti Predator Helios 300 dan Nitro 5 dengan prosesor Intel® Core™ i7 Generasi Ke-8, Nitro Sense
Software dan desktop gaming powerful Predator Orion 9000 (PO9-600).

•

Acer Indonesia juga mengumumkan PG Barracx dan Dimas Dejet sebagai bagian dari “Predator
Warriors”

Jakarta, 7 Juni 2018 – Beberapa waktu lalu Acer meluncurkan laptop gaming Predator Helios 500 pada
acara Global Press Conference next@acer di New York. Predator Helios 500 hadir menjadi laptop yang
sangat powerful, dengan prosesor Intel® Core™ i9 dan Intel® Core i7 generasi ke-8 dan grafis NVIDIA
GeForce® GTX 1070 yang overclockable. Selain itu, Predator Helios 500 juga ditunjang dengan sistem
pendingin yang efisien dan sunyi dengan dua kipas logam 3D AeroBlade™, sehingga bermain game lebih
nyaman tanpa khawatir over-heated.

Presiden Direktur Acer Indonesia, Herbet Ang “Untuk menjadi market leader dalam pasar lini game, kami
hari ini dengan bangga meluncurkan Predator Helios 500, sebuah inovasi dan terobosan dari Acer bagi
para hardcore gamers di Indonesia. Kami menghadirkan laptop ini sebagai jawaban atas kebutuhan para
gamer yang mencari laptop gaming terbaik dengan performa ekstrim dan tak tertandingi. Ini juga menjadi
wujud komitmen kami dalam mendukung ekosistem dan talenta gamers di tanah air dengan terus
menghadirkan beragam pilihan laptop gaming terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka.”

Predator Helios 500 adalah gaming beast dengan kemampuan overclocking dan panel 4K 144 Hz
Dirancang untuk gamer kelas sultan, Predator

Helios 500 diibaratkan sebagai gaming beast
dengan prosesor Intel® Core™ i9 dan Intel® Core
i7 generasi ke-8 dan grafis NVIDIA GeForce®
GTX 1070 yang overclockable. Sementara itu,
SSD NVMePCIe yang ultra-cepat, jaringan Killer
DoubleShot Pro, dan memori hingga 64GB
memastikan aktivitas tetap berjalan, membuat
Helios 500 menjadi laptop gaming ideal untuk
tingkat AAA graphic-intensive dan live streaming.
Visual yang memukau disajikan pada layar 4K UHD atau FHD IPS 17,3 inci yang cerah dan tajam dengan
refresh rate 144 Hz untuk blur-free and tear-free gameplay. Teknologi NVIDIA® G-SYNC® terdapat pada
layar internal dan monitor eksternal, memungkinkan tampilan gambar yang halus dan lancar.

Bagi mereka yang mencari pengalaman gaming
yang maksimum, port Thunderbolt™ 3 ganda,
dan layar serta port HDMI 2.0 mendukung
hingga tiga monitor
eksternal.
Acer
membenamkan dua speaker dan sebuah
subwoofer yang dipadukan dengan Acer
TrueHarmony™
dan
teknologi
Waves
MAXXAudio® memberikan suara yang luar
biasa dan telah mendukung Waves Nx™ yang
menjadikan semua headset audio memiliki fitur
audio 3D yang hiper-realistis sesuai dengan
posisi gerakan pemakainya.
Temperatur Helios 500 dapat bertahan untuk tetap sejuk berkat dua kipas logam 3D AeroBlade™ milik
Acer, dan lima heatpipe yang mendistribusikan udara sejuk ke komponen utama mesin sambil melepaskan
udara panas secara bersamaan. Kecepatan kipas dapat dikontrol dan disesuaikan melalui aplikasi
PredatorSense.

Keyboard dengan RGB backlit menawarkan empat zona pencahayaan dengan dukungan hingga 16,8 juta
warna. Teknologi anti-ghosting memberikan kontrol akhir untuk menjalankan perintah yang kompleks,
yang dapat diatur melalui lima tombol khusus yang dapat diprogram. Aplikasi PredatorSense Acer dapat
digunakan untuk mengontrol dan memantau bagian vital laptop dari satu sentral, termasuk overclocking,
pencahayaan, hotkey, suhu, dan kontrol kipas.
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Gaming Series dengan Prosesor Intel Core Generasi ke-8
Dalam acara ini juga, Acer turut menampilkan produk-produk unggulan dari lini Predator gaming series
seperti Predator Helios 300 dan Nitro 5 dengan Intel® Core™ i7 Generasi Ke-8, Nitro Sense Software dan
desktop gaming powerful Predator Orion 9000 yang didukung oleh prosesor Intel® Core™ i9 X-Series
dengan 10-core dan 20-threads.

Tidak hanya itu, Acer Indonesia juga mengumumkan penambahan anggota baru pada “Predator Warriors”,
yang terdiri dari tim gaming PG Barracx dan Dimas Dejet sebagai Predator Shoutaster. Sebelumnya, Acer
Indonesia juga telah memperkenalkan Milokuma kepada publik sebagai sang Predator Warrior.

Harga dan Ketersediaan
Predator Helios 500 ini akan tersedia di pasaran mulai Juni 2018 dan dapat dibeli Predator Store,
ecommerce & jaringan penjualan Acer dengan harga Rp 59.999.000 untuk varian Intel® Core i9 terlebih
dahulu.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi http://acerid.com/predator
***
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 untuk riset, 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 laptop
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 laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti dengan
berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award selama 11 tahun berturut-turut, Indonesia
Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori laptop, Indonesian Customer Satisfaction Award selama 10
kali berturut-turut, 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 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.

Blog

: www.acerID.com

Facebook

: www.facebook.com/acerindonesia

Twitter

: @acerID

YouTube

: www.youtube.com/acerindonesia
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Instagram

: acerID

Community

: www.iamspacer.com

Contact Center

: 1500155

Press Room

: www.acerid.com/press-room

Media Contacts

Acer Indonesia
Anandita Puspitasari

Adhi Saudi

Digital Marketing Manager & PR - Acer Indonesia

Advo Indonesia - Public Relations

anandita.puspitasari@acer.com

adhi@advo-indonesia.com

+6281286566755

+628891445945
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