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Predator Helios 500, Laptop Gaming Pertama &
Satu-Satunya dengan Prosesor AMD Ryzen™
Generasi Kedua
Predator Helios 500 (PH517-61) hadir dengan prosesor AMD Ryzen™ 7 Generasi Kedua dan
Radeon™ RX Vega untuk performa laptop ekstrim dan pengalaman gaming yang imersif.


Predator Helios 500 (PH517-61) dengan prosesor AMD Ryzen™ adalah laptop gaming pertama dan
satu-satunya di Indonesia dengan prosesor yang menggunakan prosesor desktop AMD Ryzen™
Generasi Kedua yang menggunakan teknologi pemrosesan 12nm pertama di dunia sehingga dapat
memberikan performa multiprocessing sangat tinggi yang mungkin didapatkan pada sebuah PC
desktop konvensionali



Perangkat ini menghadirkan Windows 10 Home dan kartu grafis Radeon™ RX Vega56,
memberikan pengalaman visual yang lebih baik dengan refresh rate 144 Hz yang mendukung
FreeSync™ untuk performa blur-free dan tear-free.



Selain itu, Acer juga menghadirkan Nitro 5 (AN515-42), laptop gaming yang paling mudah diupgrade di kelasnya dengan backdoor compartment yang di dukung oleh prosesor AMD Ryzen™ 7
dan dukungan kartu grafis Radeon™ RX 560X yang dirancang untuk para gamer yang
menginginkan spesifikasi handal dengan pengalaman gaming memuaskan saat mobile hanya
dengan Rp14.799.000



Predator Helios 500 AMD Ryzen™ dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp39.999.000. Untuk
setiap pembelian produk Predator Helios 500 (PH517-61), pelanggan juga akan mendapatkan 3
game gratis secara sekaligus yaitu: Assassin’s Creed Odyssey, Star Control Origins dan juga Strange
Brigade, melalui proses redeem ke website berikut : www.amd.com/amdrewards..

Jakarta, 5 Oktober 2018 – Acer semakin menegaskan posisinya sebagai brand teknologi dengan jajaran
produk berprosesor AMD Ryzen™ terlengkap di tanah air. Setelah sebelumnya Acer memperkenalkan lini
lengkap laptop dengan AMD Ryzen™ series yaitu laptop Swift 3 dan Aspire 3, kali ini Acer meluncurkan
laptop gaming flagship, Predator Helios 500 yang ditenagai prosesor termutakhir AMD Ryzen™ 7
generasi kedua dan Radeon™ RX Vega56 untuk performa gaming yang ekstrim.
Dengan prosesor AMD Ryzen™ Generasi Kedua yang overlockable, Predator Helios 500 menjadi notebook
Gaming pertama yang menghadirkan teknologi pemrosesan prosesor 12nm pertama yang memberikan
performa multithreaded tertinggi yang mungkin didapatkan pada sebuah PC desktop konvensional.
Clock speed yang efektif lebih tinggi pada seluruh core dari prosesor Ryzen™ generasi kedua
meningkatkan performa prosesor Ryzen™ pada aplikasi-aplikasi game, kreativitas, dan produktivitas
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real-world populer. Pengalaman bermain game akan menjadi lancar dan indah pada resolusi-resolusi
populer baik dari 1080p Ultra hingga 1440p High hingga 4K. Dengan dukungan performa
multiprocessing yang tinggi, prosesor Ryzen generasi kedua pada Predator Helios 500 PH517-61 juga
menawarkan kecepatan pembuatan konten yang lebih baik. Sementara itu, kartu grafis Radeon™ RX
Vega 56 memberikan visual yang lebih baik dengan refresh rate 144 Hz yang mendukung Teknologi AMD
FreeSync™, sebuah fitur dari AMD yang berguna untuk menghilangkan Screen Tearing dan Stuttering
mengganggu yang sering terjadi saat bermain game.
Andreas Lesmana, Gaming Series Product Manager Acer Indonesia, “Sebagai gaming beast dari
Predator, Predator Helios 500 dirancang untuk pengalaman bermain game yang imersif dan akseleratif
yang kini kami hadirkan juga dengan dukungan prosesor AMD Ryzen™ Generasi Kedua dan kartu grafis
Radeon™ RX Vega56 untuk seluruh hardcore gamers tanah air. Peluncuran produk ini sekaligus menjadi
laptop gaming pertama dan satu-satunya yang ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen dengan kartu grafis
Radeon™ RX Vega56.”
“Kombinasi dari sebuah kartu grafis Radeon™ RX Vega, display yang mendukung FreeSync™, dan
performa tinggi dari sebuah CPU Ryzen™ Generasi Kedua memampukan para gamers enthusiast untuk
menikmati pengalaman gaming terbaik dengan Predator Helios 500 (PH517-61)," kata Armawati Cen,
Business Development Manager AMD Indonesia." Melalui peluncuran ini, AMD juga menunjukkan
komitmen kami untuk memberikan generasi baru kinerja pemrosesan dan grafis dalam sebuah formfactor Notebook Gaming High End bagi para gamers, kreator konten dan pengguna enthusiast dalam
mendapatkan pengalaman komputasi yang lebih cepat dan lancar”, lanjutnya kembali.
Predator Helios 500 AMD Ryzen™, gaming beast dengan kemampuan overclocking dengan kartu
grafisRadeon™ RX Vega
Predator Helios 500 dengan prosesor AMD Ryzen™
Generasi Kedua juga dipersenjatai salah satu kartu
grafis paling mutakhir yang dimiliki oleh AMD, yakni
AMD Radeon™ RX Vega 56. Dengan kartu grafis
AMD Radeon™ RX Vega 56, laptop mampu
menampilkan kinerja optimal saat melakukan
aktivitas gaming bahkan pada setting “rata kanan”
pada laptop berlayar 17,3 inci ini.

Pada beberapa uji coba game, Predator Helios 500 dengan kartu grafis AMD Radeon™ RX Vega 56
mampu memainkan game dengan FPS lebih dari 60 pada setting 1080pii dengan refresh rate mencapai
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144 Hz. Sementara itu, teknologi Radeon™ FreeSync™, SSD NVMePCIe yang ultra-cepat, jaringan Killer
DoubleShot Pro, dan memori yang dapat diupgrade hingga 64GB memastikan aktivitas tetap berjalan
mulus, no stuttering dan no tearing, membuat Predator Helios 500 menjadi laptop gaming ideal untuk
game AAA graphic-intensive.
Teknologi pendingin dari Acer pun turut disematkan dalam perangkat ini, yaitu AeroBlade 3D Fan, kipas
logam berukuran 0,1mm untuk mengoptimalkan aliran udara dan memberikan performa pendinginan
hingga 35% lebih baik dibandingkan kipas konvensional. Pengguna dapat mengatur mode pada kipas
melalui software PredatorSense.
Bagi yang mencari pengalaman gaming yang maksimum, tersedia port Thunderbolt™ 3 ganda, dan
Display Port serta port HDMI 2.0 yang mendukung hingga tiga monitor eksternal. Acer membenamkan
dua speaker dan sebuah subwoofer yang dipadukan dengan Acer TrueHarmony™ dan teknologi Waves
MAXXAudio® memberikan suara yang luarbiasa dan telah mendukung Waves Nx™ yang menjadikan
semua headset audio memiliki fitur audio 3D yang hiper-realistis sesuai dengan posisi gerakan
pemakainya. 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 18 tombol khusus yang dapat diprogram.
Predator Helios 500 (PH517-61) ini juga telah dibenamkan teknologi terbaru dari AMD untuk
mengoptimalkan pemakaian Virtual Reality (VR) pada segala headset VR yang ada di industri saat ini
dengan Radeon™ VR Ready Premium, memberikan pelanggan pengalaman dunia virtual yang lebih
imersif, intuitif dan interaktif.
Hadir Juga: Nitro 5 (AN515-42) dengan Ryzen™ 7 dan Radeon™ RX 560X
Selain Predator Helios 500, Acer juga memperbarui lini laptop gamingnya dengan varian Nitro 5
(AN515-42), dengan prosesor AMD Ryzen™ 7 2700U memberikan peningkatan yang signifikan dalam
kecepatan penggunaan sejauh 175% lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya iii dan
didukung oleh kartu grafis Radeon™ RX 560X. Nitro 5 juga telah dilengkapi dengan Windows 10 Home
dan mendukung upgrade ke SSD NVMe yang lebih cepat 2X dari SSD biasa.
Seperti laptop gaming Acer pada umumnya, Nitro 5 juga menghadirkan kemudahan untuk upgrade
HDD/RAM secara mudah dan cepat melalui fitur backdoor compartment.
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Harga dan Ketersediaan
Predator Helios 500 (PH517-61) dengan prosesor AMD Ryzen™ Generasi Kedua ini ditawarkan dengan
harga Rp 39.999.000, sedangkan Nitro 5 (AN515-42) ditawarkan dengan harga Rp 14.799.000 sudah
dilengkapi dengan Windows 10 Home. Keduanya telah tersedia di jaringan penjualan resmi Acer di
Indonesia.
Untuk pembelian PC/Laptop tipe tertentu dengan dukungan prosesor AMD Ryzen™ dan kartu grafis
Radeon™ RX 570, Radeon™ RX 580 atau Radeon™ RX Vega 64/56, pembeli tidak hanya bisa
mendapatkan 1 game gratis, namun 3 game gratis sekaligus, termasuk: Assassin's Creed Odyssey, Star
Control: Origins, dan juga Strange Brigade. Promo berlangsung terbatas mulai 7 Agustus – 3 November
2018 mendatang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo ini dan cara redeem game, kunjungi
www.amd-id.com/raisethegame

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 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.

***

Tentang AMD
Selama lebih dari 45 tahun, AMD sudah mendorong inovasi pada teknologi computing, grafis, dan visualisasi berperforma tinggi
― unsur pokok untuk gaming, immersive platforms, dan data center. Ratusan juta konsumen, bisnis-bisnis Fortune 500
terkemuka, dan fasilitas penelitian sains yang canggih di seluruh dunia bertopang pada teknologi AMD setiap harinya untuk
memperbaiki cara mereka hidup, bekerja, dan bermain. Pegawai AMD di seluruh dunia berfokus untuk membangun produkproduk yang hebat yang mendorong melewati batas kemungkinan. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana AMD
memungkinkan hari ini dan menginspirasi esok hari, kunjungi halaman AMD (NASDAQ: AMD) di website, blog, Facebook dan
Twitter.
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Blog
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Community
Contact Center
Press Room

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: acerID
: www.iamspacer.com
: 1500155
: 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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Testing by AMD Performance labs as of 3/02/2018 on the following system. PC manufacturers may vary configurations yielding different results.
Results may vary based on driver versions used. AMD System Config: AMD Ryzen 7 2700, ‘Turpan’ reference motherboard, 16GB of dual-channel
DDR3-3200, GeForce GTX 1080 Ti Graphics Card, Graphics driver 390.77, and a Samsung 850 PRO 512GB SSD using the Windows 10 RS3 operating
system. Intel System Config: Intel Core i7-8700K, Gigabyte Z370 AORUS Gaming5 motherboard, 16GB of dual-channel DDR3-3200, GeForce GTX
1080 Ti Graphics Card, Graphics driver 390.77, and a Samsung 850 PRO 512GB SSD using the Windows 10 RS3 operating system. Multiprocessing
performance represented by Cinebench R15 nT multiprocessing performance. The Ryzen 7 2700 achieved a score of 1569 (1569/1405=up to 12%
faster than the Core i7-8700K), while the Core i7-8700Kachieved a score of 1405. RZ2-2
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Testing done by AMD performance labs June 11, 2018 on the following system. The Acer Predator Helios 500 with AMD Ryzen 7 2700, 32GB DDR4,
Radeon RX Vega 56, AMD Driver 18.10, 8GB DDR4 and Windows 10 achieved the following frame rates at 1080p: Fortnite (Ultra), 81 fps;
PlayerUnknown’s Battlegrounds (Ultra), 85 fps; Far Cry 5 (Ultra), 82 fps; DOTA 2 (Ultra DX11), 191 fps; and Counter-Strike: Global Offensive (Ultra),
199 fps. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. All scores are an average of 3 runs with the same settings.
Performance may vary based on use of latest drivers
iii

Testing by AMD Performance labs. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Cinebench R15 nT is used to simulate
multi-thread CPU performance; the AMD Ryzen™ 7 2700U scored 660.5, while the FX 9800P scored 240 for a benchmark score comparison of
660.5/240 = 2.75X or 175% more
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