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Predator Thronos, Gamer’s Cave Mutakhir untuk
Para Sultan Segera Hadir di Indonesia
Predator secara konsisten menjadi yang pertama dan terdepan dalam menunjukkan
kepemimpinannya di industri gaming melalui inovasi tanpa batas untuk menghadirkan
ultimate gaming experience.
•

Gaming chair Predator Thronos yang futuristik didatangkan dengan desain ergonomis, mampu
menyokong tiga monitor gaming layar lengkung 27-inci dengan desain struktur baja untuk tampilan
gahar yang mengagumkan.

•

Predator Thronos menciptakan kenyamanan tingkat tinggi dengan kemiringan kursi yang dapat
disesuaikan hingga 140 derajat dan dilengkapi penyangga kaki yang dapat disesuaikan terhadap
kursi kabin. Pada bagian kokpit dilengkapi dengan control arch untuk mengatur ketinggian tiga
dudukan monitor yang memungkinkan visual terbaik dari berbagai sudut pandang.

•

Di Indonesia, gamers dapat mencoba secara langsung Predator Thronos di Electronic City, Pondok
Indah Mall 1 (14 – 20 Januari 2019) dan Indonesia Predator League 2019 (25–27 Januari 2019)
mendatang di Mall Taman Anggrek.

Jakarta, 20 Desember 2018 – Kembali menegaskan komitmennya sebagai pemimpin di industri
gaming, sub-brand gaming dari Acer, Predator akan kembali memanjakan para gamer sultan tanah
air dengan membawa gaming chair futuristik “Predator Thronos” ke Indonesia pada Januari 2019
mendatang. Tidak seperti gaming chair biasa, Predator Thronos ini bagaikan sebuah “singgasana”
bagi para gamer hardcore yang menginginkan gamer’s cave sendiri di rumahnya. Dengan
kemampuan menyangga tiga monitor layar lengkung 27-inci sekaligus, Predator Thronos
menjanjikan sebuah pengalaman gaming yang premium dan imersif yang belum pernah ada
sebelumnya.
“Di awal tahun 2019 nanti merupakan awal yang baik bagi Predator Gaming untuk terus
menunjukkan kepemimpinan, agresivitas dan inovasi kami dalam dunia gaming. Setelah
dibicarakan di sosial media, jutaan orang menonton videonya di YouTube, kami segera
menghadirkan Predator Thronos yang akan menjadi most wanted gaming chair di Indonesia.
Predator Thronos, throne for the king,” ujar Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia.
“Di awal kehadirannya nanti, kami mengajak gamers dan siapa saja di Indonesia untuk mencoba
langsung dan merasakan sensasi baru bermain game di dalam kokpit Predator Thronos di Electronic
City, Pondok Indah Mall (PIM) 1 dan final Indonesia Asia Pacific Predator League 2019 di Mall Taman
Anggrek Jakarta.” tambah Herbet.

Gaming Chair Masa Depan, Sebuah Cave Bagi Gamers
Struktur setinggi 1.5 meter baja yang melapisi, hadir
dengan dual-tone berwarna hitam dengan aksen
cahaya lampu LED yang dapat disesuaikan warnanya.
Bagian atasnya dapat menyokong tiga monitor
gaming layar lengkung seukuran 27-inci. Perangkat
ini seolah menenggelamkan pemain melalui getaran
yang muncul saat digunakan. Gaming chair dengan
bobot 220 kg ini menjamin kenyamanan bermain
game tingkat tinggi dengan kemiringan kursi yang
dapat disesuaikan 140 derajat yang dilengkapi
penyangga kaki yang dapat disesuaikan untuk
menopang kaki Pada bagian kokpit dilengkapi
dengan control arch untuk mengatur ketinggian dari
tiga buah monitor yang memungkinkan visual terbaik
dari berbagai sudut pandang.
Perangkat ini juga dilengkapi dengan panel cabin controller untuk memudahkan pengaturan fiturfitur yang disematkan pada Predator Thronos seperti kemiringan kursi, penyangga kaki dan
penyangga keyboard untuk memaksimalkan kenyamanan pengguna.
Nge-game di atas Predator Thronos seolah masuk ke dalam dunia game. Getaran pada kursi
dirasakan sesuai dengan apa yang terlihat pada monitor, membuat pengalaman bermain game
semakin terasa nyata.
Predator Thronos dilengkapi dengan roda-roda bagian bawah agar mudah dipindahkan. Dirancang
untuk melengkapi lini produk gaming kelas sultan, Predator Thronos memastikan kenyamanan
pengguna selama bermain berjam-jam.
Kami mengundang gamers untuk merasakan langsung pengalaman bermain game sekelas sultan
dengan Predator Thronos dalam periode kemunculan pertamanya di Indonesia di Electronic City,

Pondok Indah Mall (PIM) 1 pada 14 – 20 Januari 2019 dan acara final Indonesian Asia Pacific
Predator League 2019 yang akan berlangsung pada 25–27 Januari 2019 mendatang di Mall Taman
Anggrek, Jakarta.
Harga & Ketersediaan
Untuk pasar Indonesia, Predator Thronos akan tersedia pada bulan Januari 2019 mendatang yang
ditawarkan dalam dua opsi bundling package:

•
•
•
•
•
•
•

Ultimate Gaming Experience
Rp 299 juta (incl. tax)
Predator Thronos gaming chair
Predator Orion 9000 (PO9-900) dengan
Intel® CoreTM i9-7900X dan NVIDIA
GeForce RTX 2080Ti dual SLI
3 unit monitor Predator X271 U
Mouse Predator Cestus 510
Headset Predator Galea 300
Keyboard Predator Aethon 500
Customized mousepad

•
•
•
•
•
•
•

Premium Gaming Experience
Rp.199 juta (incl. tax)
Predator Thronos gaming chair
Predator Orion 5000 (PO5-610) dengan
Intel® CoreTM i7-9700K dan NVIDIA
GeForce GTX 1080
3 unit monitor Predator X271 U
Mouse Predator Cestus 510
Headset Predator Galea 300
Keyboard Predator Aethon 500
Customized mousepad

Paket penjualan disertai dengan layanan pemasangan on-site (berlaku untuk satu kali
pemasangan) dan garansi on-site selama 3 (tiga) tahun. Untuk informasi selengkapnya mengenai
pre-order, kehadiran dan penjualan Predator Thronos di Indonesia, silahkan mengunjungi
http://acerid.com/predator-thronos.
***
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 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 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.
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