
 
 
 

SIARAN PERS   
 

Predator Helios 300 Special Edition, Laptop 

Gaming Warna Putih dengan Prosesor Intel® 

Core™ Generasi ke-8 dan NVIDIA GTX 1060 
 

Predator Helios 300 Special Edition, laptop gaming warna putih yang memadukan 
kemewahan desain dan kekuatan performa untuk gamer dan content creator. 

 

 Predator Helios 300 Special Edition hadir dengan desain elegan dan istimewa dengan perpaduan 
warna putih dan aksen emas yang menawan, menampilkan nuansa laptop gaming yang tak pernah 
ada sebelumnya – Beautiful on the outside, powerful in the inside. 

 Predator Helios 300 Special Edition dilengkapi dengan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-8, NVIDIA 
GTX 1060 yang overlockable, FHD LED IPS (144Hz), SSD Pcle Gen 3 NVME hingga 512GB, HDD hingga 
2TB, RAM DDR4 hingga 32GB. 

 Teknologi thermal khas Acer dengan AeroBlade™ 3D fan mampu membuat laptop 35% lebih dingin, 
memastikan kenyamanan pengguna untuk bermain game lebih lama. 

 Predator Helios 300 Special Edition dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 28.499.000 termasuk 
roll top backpack, mouse, mousepad, dan earphone. 
 

Jakarta, 18 September 2018 – Hari ini, Predator Helios 300 (PH315-51) Special Edition, sebagai bagian 

dari keluarga Predator Helios series, diluncurkan dalam jumlah terbatas untuk pasar Indonesia, menyasar 

gamers dan pekerja kreatif yang membutuhkan laptop dengan performa tinggi berbalutkan desain elegan 

dan modern nan gaya. Mengangkat keindahan desain dan kekuatan laptop gaming yang powerful, 

Predator Helios 300 Special Edition ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ i7+ Generasi ke-8, grafis NVIDIA 

GTX 1060 yang dapat di-overclock, AeroBlade 3D Fan™ untuk kenyamanan bermain game, serta backdoor 

compartment untuk kemudahan upgrade.  

 

“Predator telah menjadi salah satu market leader yang diperhitungkan tidak hanya di Asia Pacific, namun 

juga di dunia. Kami sangat bangga bisa menghadirkan teknologi terbaik untuk memenuhi kebutuhan 

gamer dari berbagai segmen melalui rangkaian lini Predator yaitu Predator Orion, Predator Triton dan 

Predator Helios.  

 

Kehadiran Predator Helios 300 Special Edition ini merupakan salah satu terobosan yang fresh dari Acer 

untuk menghadirkan pilihan laptop gaming yang lebih beragam bagi setiap pelanggan setia kami. 

Peluncuran hari ini menekankan kembali kepemimpinan Predator di industri PC gaming di Asia,” ujar 

Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia. 

 

“Dengan menggabungkan kekuatan performa dan keindahan desain, kami yakin Predator Helios 300 

Special Edition tidak hanya mampu memenangkan hati para gamer, namun juga para content creator yang 

menginginkan laptop dengan kinerja handal dan desain menawan.” Herbet Ang menjelaskan.  
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Tidak hanya menyasar gamer, perangkat ini juga cocok bagi para pekerja kreatif (content creator) yang 

mencari perangkat dengan performa optimal dengan tampilan yang istimewa untuk memenuhi 

kebutuhan multimedia tinggi. 

Predator Helios 300 Special Edition: Perpaduan Desain & Performa 

 

Dirancang untuk pengguna yang 
menginginkan laptop dengan desain yang 
berbeda dan kinerja komputasi yang impresif, 
Predator Helios 300 Special Edition hadir 
dengan casis aluminium berwarna putih 
dengan aksen keemasan – desain unik untuk 
sebuah laptop gaming. 

 

Predator Helios 300 Special Edition (PH315-51) mampu menampilkan ultra-smooth gameplay melalui 
layar IPS FHD 15,6 inci dengan refresh rate 144Hz. Refresh rate yang cepat mempersingkat waktu rendering 
dan mengurangi input lag untuk memberikan pengalaman game dan multimedia yang mengagumkan. Hal 
ini didukung oleh prosesor Intel Core i7+ 8th Gen, grafis GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 yang dapat di-
overclock, SSD Pcle Gen 3 NVME hingga 512GB, HDD hingga 2TB dan RAM DDR4 hingga 32GB. 
 

Predator Helios 300 Special Edition juga dilengkapi dengan 8 GB dual-channel DDR4 2133 MHz memory 
yang dapat di-upgrade hingga 32GB. Intel Optane Memory mempercepat waktu loading pada games dan 
aplikasi, akses menuju informasi dan meningkatkan respons sistem secara keseluruhan. Sebagai 
tambahan, Gigabit Ethernet menyediakan koneksi kabel yang cepat, dan Gigabit Wi-Fi dengan Intel 
Wireless-AC 9560 terbaru mampu mengirimkan hingga 1.73Gbps ketingga menggunakan saluran 160 
MHz (2x2 802.11ac, dual-band 2.4GHz and 5GHz). 

 

Teknologi thermal AeroBlade™ 3D fan mampu membuat laptop 35% lebih dingin 

Predator Helios 300 Special Edition juga memiliki ultra-thin AeroBlade™ 3D fan khas Acer dengan 
ketipisan 0.1 mm yang didesain dengan teknologi aerodinamis yang terdepan dan aliran udara yang 
superior untuk menjaga perangkat agar tetap sejuk. Sistem pada AeroBlade™ 3D fan dapat 
mengoptimalkan aliran udara pada perangkat yang memberikan performa pendinginan hingga 35% lebih 
baik dibanding kipas konvensional. Pengguna dapat mengatur mode pada kipas melalui software 
PredatorSense. 
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Pengguna dapat mengaturnya melalui aplikasi PredatorSense, yang memiliki tiga mode penggunaan: 

1. Coolboost mode:  
Untuk permainan game yang berat, rendering, streaming, dan konsumsi video yang panjang. 

2. Normal mode: 
Untuk kebutuhan produktivitas seperti Microsoft Office. 

3. Silent mode:  
Untuk web browsing and chatting online. 

 

Tidak hanya itu, Acer juga melengkapi Predator Helios 300 Special Edition dengan backdoor compartment, 

yang menawarkan kemudahan upgrade untuk pengguna. Melakukan upgrade hardware (seperti memori, 

SSD, dan HDD) kini bisa dilakukan sendiri berkat adanya pintu kompartemen khusus, hanya dengan 

membuka satu mur tanpa harus membongkar seluruh casing. Kompartemen ini terletak di bagian 

belakang untuk memberikan keleluasaan melakukan upgrade komponen hardware. 

 

Pada peluncuran ini, Acer Indonesia juga memperkenalkan Jeanice Ang, Franzeska Edelyn dan Melon 

Doto sebagai “Predator Warriors”. Ketiganya merupakan figure ternama di dunia gaming Indonesia yang 

dengan bangga bergabung bersama Predator Gaming Indonesia dalam mempopulerkan tren gaming dan 

mendukung perkembangan esports di Indonesia.  

 

Harga dan Ketersediaan 

Predator Helios 300 Special Edition sudah tersedia di pasar Indonesia dan dapat dibeli melalui Predator 
Store, Acer Store, ecommerce dan jaringan penjualan resmi produk Acer Indonesia lainnya dengan harga 
Rp 28.499.000. Setiap pembelian Predator Helios 300 Special Edition sudah termasuk earphone, mouse, 
mouse pad, dan rolltop backpack (special edition). 

 

*** 

 

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 

http://www.socialbakers.com/
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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 & www.facebook.com/predatorgamingindonesia 

Twitter   : @acerID 

YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia  

Instagram : @acerID & @predatorgamingindonesia 

Community : www.iamspacer.com  

Contact Center : 1500155 

Press Room : www.acerid.com/press-room 

 

Media Contacts 

 

Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 

Digital Marketing Manager & PR - Acer Indonesia 

anandita.puspitasari@acer.com 

+6281286566755 

Adhi Saudi 

Advo Indonesia - Public Relations 

adhi@advo-indonesia.com 

+628891445945 
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