Siaran Pers

The Most Anticipated RTX™ Laptop
Gaming Hadir: Predator Triton 900,
Laptop Gaming Convertible dengan
Layar 4K G-sync dan Predator Triton
500, Ultra Thin, Bertenaga nan
Gahar
Predator Triton 900 dan 500 hadir dengan kartu grafis NVIDIA® GeForce
RTX™ 2080 dan RTX™ 2060 dengan sistem pendingin AeroBladeTM 3D Fan
generasi terbaru.
•
•
•
•
•

Laptop gaming Predator Triton 900 hadir dengan desain inovatif, convertible serta layar 4K G-Sync
Laptop gaming Predator Triton 500 hadir dengan desain inovatif. Predator Triton 500 memiliki
desain ultra thin dengan ketipisan hanya 17,9 mm.
Predator Triton 900 dan 500 didukung sistem pendingin 4 th Gen AeroBladeTM 3D Fan yang dapat
meningkatkan aliran udara hingga 45% dibandingkan dengan kipas konvensional.
Predator Triton 500 dilengkapi kartu grafis NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 dan RTX™ 2060 Max-Q ,
Prosesor Intel Core i7 seri H generasi terbaru, SSD tipe NVMe PCIe, dan memori DDR4 hingga 32
GB.
Predator Triton 900 dilengkapi dengan kartu grafis NVIDIA® GeForce RTX™ 2080, prosesor Intel Core
i7 seri H generasi terbaru, RAM 32 GB DDR4 dan SSD tipe NVMe PCIe.

Jakarta, 14 Maret 2019 - Hari ini Predator Gaming meluncurkan dua laptop gaming terbarunya
dengan desain inovatif yang tidak pernah dibayangkan untuk sebuah laptop gaming, yaitu
Predator Triton 900, dengan layar 4K G-Sync convertible 17-inci yang dapat diatur menjadi 4 mode
berbeda, dan Predator Triton 500 laptop 15-inci all-metal dengan ketebalan hanya 17,9 mm.
Kedua laptop gaming ini menggabungkan desain fungsional dengan dukungan kartu grafis
NVIDIA® GeForce RTX™ yang powerful.
“Sebagai brand laptop gaming yang sedang berada di lini terdepan, kehadiran seri Predator
terbaru hari ini menunjukkan agresivitas kami di area inovasi. Setelah menjadi perbincangan di
CES 2019 dan salah satu the most anticipated laptop gaming yang paling ditunggu karena
desainnya yang breakthrough, Predator Triton 900 dan Predator Triton 500 kami hadirkan di
Indonesia.” ujar Andreas Lesmana, Produk Manager Acer Indonesia.
“Predator Triton 900, menggabungkan desain dan performa, adalah satu-satunya laptop gaming
dengan layar convertible yang dapat memainkan berbagai skenario permainan dengan sangat
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ergonomis. Predator Triton 500, menggabungkan desain dan mobilitas, menawarkan kinerja
permainan yang luar biasa dalam bodi yang lebih ramping dan terbuat dari bahan all-metal untuk
para gamers yang sering bepergian namun tetap membutuhkan mesin yang powerful.”
tambahnya menjelaskan.
“Dengan GPU GeForce RTX 2080 terbaru kami di Predator, kami sekali lagi meningkatkan standar
untuk pengalaman bermain game di laptop” kata Simon Tan, Consumer Director NVIDIA South
East Asia. “
Dengan teknologi baru saat ini, termasuk Ray tracing dan Artificial Intelligence, didukung dengan
GDDR6 memori super cepat, gamer dapat dengan nyaman memilih Predator Triton 900 dan 500
untuk bermain game dengan kualitas optimal dan berkesan.
Kedua Predator Triton 900 dan 500 mendapatkan kredibilitas gaming yang mumpuni berkat
sistem pendingin 4th Gen AeroBlade™ 3D yaitu kipas metal dengan ketipisan 0.1mm yang dapat
meningkatkan aliran udara hingga 45 persen lebih baik dibandingkan dengan kipas konvensional.
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 Convertible
Predator Triton 900 adalah laptop gaming dengan desain baru yang inovatif. Laptop ini
menghadirkan fitur CNC-machined Ezel Aero Hinge™ yang layarnya dapat diputar dan
dibaringkan dengan ukuran 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 Predator
Triton 900 menjadi tablet untuk bermain
game atau perangkat content creation.
Hadir dengan GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 terbaru dan layar 4K IPS dengan teknologi
NVIDIA® G- SYNC™ dan yang membuat Predator Triton 900 lebih spesial yaitu dilengkapi dengan
touchscreen 10 point touch. Tidak hanya itu layar Triton 900 juga memiliki color gamut 100%
Adobe RGB dengan kecerahan 400 nits yang dapat menampilkan lebih banyak warna.
Predator Triton 900 memiliki sistem pedingin udara yang dapat diandalkan, yakni 2 buah kipas
Aeroblade 3D generasi ke-4 yang memiliki aliran udara 45% lebih baik dari kipas plastik
konvensional. Aeroblade 3D Fan terinspirasi dari sayap burung hantu yang cepat namun senyap.
Terbuat dari bahan metal dengan ketipisan 0.1mm dan memiliki 59 bilah kipas bionic. 6 buah
heatsink dan teknologi Coolboost pun dipasangkan untuk melengkapi agar suhu tetap terjaga
pada sesi game yang lama.
Predator Triton 900 juga dilengkapi dengan tombol turbo yang merupakan tombol cepat untuk
mendongkrak kinerja GPU sehingga memberikan pengalaman gaming yang lebih baik.
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Predator Triton 900 mampu menghadirkan pengalaman bermain game terbaik di kelasnya.
Dengan dilengkapi 2 buah SSD NVMe PCIe dengan konfigurasi RAID 0, dan memori DDR4 32GB
dual channel, gamers dapat menikmati berbagai permainan games tingkat tinggi dengan mulus
dan tear-free.
Predator Triton 900 dibekali keyboard mekanik dengan fitur 100% anti ghosting untuk
mengeksekusi perintah dengan cepat dan presisi secara bersamaan. Keyboard Triton 900
memakai backlit RGB yang
dapat diubah warna per tombolnya melalui menu Predator Sense. Touchpad Triton seri 900
ditempatkan di sebelah keyboard dengan desain digital yang dapat diaktifkan dengan sentuhan
khusus menjadi numeric keypad sehingga memberikan kenyamanan pada pengguna untuk
bermain game menggunakan keyboard dan touchpad.
Predator Triton 900 memiliki slot tersembunyi untuk wireless game controller dongle sehingga
lebih rapih.
Predator Triton 500 — Ultra Thin, Bertenaga nan Gahar
Predator Triton 500 adalah laptop gaming Full HD 15,6 inci (144Hz) yang kuat dengan design ultra
thin, hanya 17,9 mm dan bobot 2,1 kg. Laptop ini terbuat dari bahan all- metal dan narrow bezel
dengan screen-to-body ratio mencapai 81% yang mengesankan. Triton 500 yang ramping ini dapat
dengan mudah dimasukkan ke dalam tas, tetapi setelah dikeluarkan dan dinyalakan, laptop ini
memiliki kekuatan yang gahar dan mumpuni. Dengan daya tahan baterai hingga 8 jam, pengguna
dapat memainkan game favorit mereka lebih lama.
Predator Triton 500 ditenagai oleh GPU NVIDIA®
GeForce RTX™ 2080 atau RTX™ 2060 dengan desain
Max-Q, prosesor Intel Core i7 H series, 2 buah NVMe
PCIe dengan konfigurasi RAID0 SSD, dan memori
DDR4 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.
Predator Triton 500 memiliki sistem pendingin udara yang dapat diandalkan, yakni 3 buah kipas
Aeroblade 3D generasi ke-4 yang memiliki aliran udara 45% lebih baik dari kipas plastik
konvensional. Aeroblade 3D Fan terinspirasi dari sayap burung hantu yang cepat namun senyap.
Terbuat dari bahan metal dengan ketipisan 0.1mm dan memiliki 59 bilah kipas bionic, 6 buah
heatsink dan teknologi Coolboost pun dipasangkan untuk melengkapi agar suhu tetap terjaga
untuk sesi game yang lama.
Predator Triton 500 juga dilengkapi dengan tombol turbo yang merupakan tombol cepat untuk
mendongkrak kinerja GPU sehingga memberikan pengalaman gaming yang lebih baik.
Ketipisan Predator Triton 500 bukan merupakan hambatan untuk menyediakan port display yang
lengkap seperti HDMI 2.0, Mini DP dan Thunderbolt 3.0 sehingga pengguna dapat
menghubungkan Predator Triton 500 ke 3 unit monitor eksternal dengan resolusi 4K sekaligus.
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Hasil Review dari Team Jagat Review Buktikan Keunggulan Predator Triton 900
1. Performa Andal GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Triton 900 mendekati performa GPU
RTX 2080 versi desktop.
Hasil pengujian Predator Triton 900 dengan aplikasi 3DMark- Port Royal untuk menguji
kemampuan DirectX Ray Tracing dari NVIDIA RTX mampu menorehkan skor 5377 poin
pada mode Normal, dan 5720 di Mode Turbo. Sebagai perbandingan, sebuah desktop RTX
2080 Founders Edition (berjalan dengan Core i7-8700K) memiliki skor 6009. Hal ini
menunjukan Predator Triton 900 memiliki 85-90% performa desktop.
2. Suhu tetap terjaga pada performa tinggi dengan Sistem Pendingin AeroBladeTM 3D Fan
generasi ke 4 .
Performa tinggi bukan berarti membuat panas berlebih pada laptop ini. Sistem pendingin
yang mumpuni mampu menjaga suhu GPU pada angka maksimal 75 derajat Celcius saat
menjalankan 3D Mark Fire Strike Ultra Stress test.
3. Dongkrak kinerja hingga 10% dengan semudah menekan 1 tombol Turbo.
Hasil benchmark CPU dengan menggunakan Cinebench R15 menunjukan peningkatan
hingga 10% dan peningkatan 6-7% untuk GPU menggunakan 3D Mark – Port Royal Ray
Tracing. Peningkatan ini sangat mudah dilakukan, bahkan untuk seorang pemula sekalipun,
yakni dengan hanya menekan sebuah tombol.
Harga dan Ketersediaan
Predator Triton 500 telah tersedia untuk gamers di Indonesia dalam dua varian:
•
•
•

Predator Triton 500 (PT515-51) dengan GeForce RTX 2080: mulai dari Rp. 53.999.000,Predator Triton 500 (PT515-51) dengan GeForce RTX 2060: mulai dari Rp. 34.999.000,Predator Triton 900 akan hadir dengan GeForce GTX 2080 mulai dari Rp. 69.999.000,(segera tersedia di bulan April 2019 di Indonesia).

Tersedia promo menarik untuk pembelian Predator Triton 500 selama periode 14 Maret - 30 April
2019, setiap pembelian Predator Triton 500 dengan GeForce GTX 2080 akan mendapatkan kursi
gaming Predator PGC810 (periode Maret 2019), headset gaming Predator Galea 500 (periode April
2019) dan Predator Gaming Utility Backpack serta 3 games (promo RTX Triple Threat NVIDIA
periode 14 Maret - 4 April 2019).
Sedangkan untuk pembelian Predator Triton dengan GeForce GTX 2060, selama periode 14 Maret
- 30 April 2019 akan mendapatkan headset gaming Predator Galea 500 dan Predator Gaming
Utility Backpack, serta 1 game (promo RTX Triple Threat NVIDIA periode 14 Maret – 4 April 2019).
***
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.
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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.
Blog

: www.acerID.com

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Contact Center
Press Room

: www.facebook.com/acerindonesia & www.facebook.com/predatorgamingindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: @acerID & @predatorgamingindonesia
: 1500155
: www.acerid.com/press-room
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