Siaran Pers

Acer Hadirkan Terobosan Baru pada
Laptop Gaming Melalui New Convertible
Predator Triton 900
Predator Triton 900 hadir dengan NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU terbaru
Jakarta, 10 Januari 2019 – Acer meluncurkan dua notebook gaming Windows 10 terbaru, yaitu Predator
Triton 900, laptop 17-inci yang menampilkan desain ramping dengan layar 4K yang dapat dilipat - dan
Predator Triton 500 laptop 15-inci all-metal berukuran hanya 17,9 mm (0,70 inci). Kedua notebook
gaming ini menggabungkan desain fungsional dengan kekuatan internal yang powerful hingga mampu
menyaingi desktop gaming.
"Kami menciptakan pembaruan bagaimana laptop gaming dapat hadir dengan desain menawan yang
menawarkan kegunaan lebih dengan kekuatan desktop gaming," kata Jerry Hou, General Manager,
Consumer Notebooks, IT Products Business Acer. “Predator Triton 900 adalah satu-satunya laptop
gaming dengan layar convertible yang dapat memainkan berbagai skenario permainan dengan lebih
ergonomis, sementara Triton 500 menawarkan kinerja permainan yang luar biasa dalam bodi yang lebih
ramping dan terbuat dari bahan all-metal untuk para gamers yang sering bepergian” tambahnya.
“Kami senang GeForce RTX 2080 GPU terbaru kami dapat membantu Acer untuk mendefinisikan kembali
pengalaman gaming yang didapat dari sebuah laptop,” ujar Kaustubh Sanghani, General Manager
GeForce OEM NVIDIA. “Dengan terobosan teknologi yang ada, termasuk real time ray tracing dan nextgen, serta memori super cepat GDDR6, gamers dapat dengan nyaman memilih Predator Triton 900 untuk
memainkan game yang lebih berkualitas dan kuat” tambahnya.
“Generasi ke-8 Intel Core H-series di desain sebagai platform lengkap yang dapat menggabungkan
performa laptop yang terdepan dengan teknologi terbaru yang berperan penting untuk permainan
premium gaming serta content creation” ungkap Chris Walker, Vice President of Client Computing Intel.
“Performa CPU menjadi kunci untuk pengalaman game terbaik, dan laptop gaming Predator Triton
terbaru ini memberikan performa tersebut dalam desain yang kuat serta layar penuh, dengan desain yang
inovatif”
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Baik Predator Triton 900 dan 500 mendapatkan kredibilitas gaming yang mumpuni berkat sistem
pendingin khas Acer, 4th Gen AeroBlade™ 3D yaitu kipas aluminium yang dapat meningkatkan perputaran
udara hingga 45 persen. Selain itu, tersedia juga teknologi Coolboost™ yang dapat membuat laptop tetap
dingin saat digunakan untuk memainkan game kelas AAA dalam durasi yang panjang.
Predator Triton 900 — Evolusi dari Notebook Gaming Dengan Layar Lipat
Predator Triton 900 adalah laptop gaming dengan fitur tampilan desain baru yang inovatif. Laptop ini
menghadirkan fitur CNC-machined Ezel Aero Hinge™ yang dapat memutar dan membaringkan layar
sebesar 17-inci. Pengguna dapat memilih salah satu dari empat mode penggunaan: Display Mode untuk
berbagi layar dengan teman-teman selama sesi permainan, Ezel Mode untuk bermain game di layar sentuh,
Notebook Mode untuk permainan game konvensional, serta Stand Mode yang mengubah Triton 900
menjadi tablet untuk bermain game atau perangkat content creation. Trackpad Triton seri 900
ditempatkan di sebelah keyboard, memberikan kenyamanan pada pengguna untuk bermain game
menggunakan keyboard dan trackpad. Notebook ini juga sangatlah tipis dengan ketebalan 23,75 mm
(0,94 inci).
Hadir dengan GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 terbaru dan layar 4K IPS dengan teknologi NVIDIA GSYNC™, Predator Triton 900 mampu menghadirkan pengalaman bermain game terbaik di kelasnya
kepada para gamer tanpa kendala. Dengan kekuatan prosesor 6-core terbaik, 8th Gen Intel® Core ™ i7, SSD
NVMe PCIe RAID 0, dan memori DDR4 hingga 32GB, gamers dapat menikmati berbagai permainan games
kelas tinggi dengan mulus dan tear-free. Predator Triton 900 juga hadir dengan Xbox wireless receiver yang
memungkinkan pengguna memainkan PC game favorit mereka pada OS Windows 10 dengan kontroler
Xbox. Untuk melengkapi keunggulan ini, telah disediakan fitur audio oleh Waves. Waves Maxx™
menghadirkan kualitas suara superior yang dibuat imersif dengan Waves Nx™ dengan head-tracking
untuk pengalaman 3D audio yang luar biasa.
Predator Triton 500 — Ramping dan Gahar
Predator Triton 500 adalah laptop gaming Full HD 15,6 inci yang kuat dengan bodi tipis, hanya 17,9 mm
(0,70 inci) dan bobot 2,1 kg (4,6 lbs.). Laptop ini memiliki casis yang tahan lama, terbuat dari bahan allmetal dan bezel tipis berukuran hanya 6,3 mm (0,25 inci) untuk 81% screen-to-body ratio yang
mengesankan. Triton 500 yang ramping dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam tas, tetapi setelah
dikeluarkan dan dinyalakan, laptop ini memiliki kekuatan yang gahar. Dengan daya tahan baterai hingga
8 jam, pengguna dapat memainkan game favorit mereka lebih lama di jalan atau bersama teman di luar
rumah.
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Predator Triton 500 ditenagai oleh GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 dengan desain Max-Q, prosesor Intel
Core i7 Generasi ke-8, NVMe PCIe RAID 0 SSD, dan memori DDR4 hingga 32GB. GPU pada laptop ini dapat
di-overclock dan VR-Ready, memungkinkan gamers untuk menikmati pengalaman gaming dan VR terkini.
Layar IPS 300 nits sebesar 15,6 inci membuat game menjadi hidup dengan refresh-rate 144Hz dalam 3ms
overdrive. Teknologi NVIDIA G-SYNC menampilkan gambar yang sangat nyata saat digunakan untuk
bermain game atau menonton film.
Dikontrol Lewat Smartphone
Akan diluncurkan pada tahun ini, aplikasi mobile PredatorSense dapat memberikan kontrol pada PC hanya
melalui smartphone. Aplikasi ini dapat mengontrol pengaturan untuk overclocking, kecepatan kipas,
pencahayaan, dan pengaturan suara. Pengguna dapat menunjukan pengaturan pencahayaan yang
sedang aktif pada PC dan mengubahnya secara remote. Sebagai tambahan, pengguna dapat melihat
mengatur macro key sets untuk physical hotkeys.
Triton 900 juga dilengkapi dengan Predator RGB Assault, sebuah aplikasi untuk gamers League of Legends,
yang menunjukkan efek pencahayaan pada keyboard. Pengguna dapat menyesuaikan efek pencahayaan
untuk mengatur champion mereka.
Harga dan ketersediaan
Spesifikasi, harga, dan ketersediaan akan berbeda di setiap wilayah. Untuk informasi lebih lanjut tentang
waktu ketersediaan, spesifikasi produk, dan harga untuk pasar Indonesia dapat diakses melalui
www.acerid.com.
***
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
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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.
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