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Acer Perkenalkan Desktop Gaming Predator
Orion 5000, Monitor Gaming Besar 43-inci, dan
Periferal Baru
Ringkasan Editor
•
•
•
•

Predator Orion 5000 terbaru menghadirkan prosesor Intel Core™ i9-9900K Generasi ke-9
dengan chipset Z390, GPU NVIDIA® GeForce® RTX 2080, Dragon 2.5 Gigabit Ethernet, dan
bentuk yang lebih ringkas
Predator Orion 5000 (PO5-605S) juga dilengkapi dengan cairan pendingin CPU all-in-one
untuk memaksimalkan kinerja selama sesi permainan yang intens
Monitor Predator 43-inci baru menghadirkan tampilan gambar resolusi 4K dengan refresh
rate 144Hz dan sertifikasi DisplayHDR 1000 untuk menawarkan pengguna viewport yang
luas
Jajaran gaming Acer Predator turut diperluas dengan kehadiran periferal baru seperti
mouse (Cestus 330), headset audio (Galea 311), keyboard (Aethon 300), dan ransel MUtility

Jakarta, 13 April - Acer baru saja mengumumkan
penambahan jajaran produk gaming Predator yang
semakin berkembang dalam acara global tahunan
next@acer di New York, Amerika Serikat. Salah satunya
Predator Orion 5000 yang ditenagai Windows 10.
Desktop PC ini ditargetkan untuk gamer hardcore
karena menggunakan chipset Z390 terbaru dari Intel,
prosesor Intel® Core™ i9-9900K Generasi ke-9, dan
dilengkapi dengan GPU NVIDIA® GeForce® RTX 2080.
Selain itu, Acer juga meluncurkan monitor Predator 43inci yang besar, di samping tambahan baru untuk seri
periferal Predator.
"Seri Predator Orion 5000 dirancang untuk para gamer
yang ingin memaksimalkan pengaturan permainan mereka dan berkecimpung dalam dunia
streaming dengan dampak yang kecil ke kinerja," kata Jeff Lee, General Manager, Stationary
Computing, IT Product Business, Acer Inc.
"Dengan teknologi game terbaru seperti GeForce RTX GPU dan 9th Gen Intel® Core™ i9-9900K
Processor yang dapat di-overclock, Orion 5000 yang baru memberikan daya yang cukup untuk
memuaskan para gamer bahkan yang memiliki kebutuhan tinggi sekalipun."
“Sangat menyenangkan melihat Acer membawa portofolio perangkat gaming yang sedemikian
luas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis gamer melalui penawaran seri
Predator dan Nitro baru mereka,” kata Mark Linton, General Manager, Consumer and Device Sales,
Microsoft Corp. "Acer terus berinovasi dan menghadirkan pengalaman gaming yang luar biasa ke
pasar bagi konsumen."
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Acer Predator Orion 5000 Baru: Ideal untuk Gamer Berkinerja Tinggi
Predator Orion 5000 (PO5-605S) yang baru dibekali prosesor Intel®
Core ™ i9-9900K octa-core overclockable Generasi ke-9 (dengan
chipset Z390) dengan dukungan konfigurasi DDR4 dual-channel (hingga
64GB) untuk menghadirkan pengalaman bermain game kelas premium.
Untuk kinerja grafis yang unggul, arsitektur revolusioner NVIDIA
Turing™ pada GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 menggabungkan ray
tracing secara real time, kecerdasan buatan, dan shading yang dapat
diprogram guna melibatkan pemain dalam pengalaman gaming
menakjubkan secara visual.
Dengan prosesor ekstrem di dalam Orion 5000, teknologi CPU Liquid
Cooler yaitu Cooler Master® dapat mengatur suhu untuk
memaksimalkan kinerja puncak. Kipas intake dan exhaust yang
ditempatkan secara strategis serta unit power supply tertutup dilengkapi
dengan filter debu yang dapat dilepas untuk memastikan setiap komponen internal PC Orion tetap
dingin selama sesi permainan yang lama.
Sasis Orion kini dipangkas menjadi hanya 30 liter sehingga pengguna dapat memiliki mesin
komputasi yang kuat dengan bentuk yang ringkas, berikut panel samping tembus pandang berlapis
jaring logam. Bersama dengan bagian lainnya, casing Orion 5000 memberikan pelindungan
elektromagnetik ke komponen dalam.
Pengguna dapat mempertahankan keunggulan dalam persaingan melalui 2.5Gbps Ethernet, dan
ketika kemenangan dapat dipastikan, mereka dapat menggantung headset di salah satu dari dua
dudukan khusus headset di sasis.
Ruang ekspansi Easy-Swap yang ada mendukung SSD SATA I/II/III dan drive HDD 2,5 inci.
Memberikan kecepatan transfer file hingga 6Gbps, untuk pertukaran atau perpindahan data yang
cepat dan mudah tanpa alat atau reboot. Hal ini sangat ideal untuk gamer yang ingin bertukar data,
memindahkan sistem, atau bepergian dengan SSD 2,5 inci mereka secara cepat.
RGB Disempurnakan
Pengguna dapat memilih pola pencahayaan RGB yang sesuai dengan gaya mereka, atau yang
sesuai dengan gim pilihan. Light bar dan kipas kasing terselip di dalam cangkang yang kokoh
mendukung 16,7 juta warna. Dengan Lighting Maker, pelanggan dapat menyempurnakan
pencahayaan dan menikmatinya menari dengan musik yang dimainkan.
Monitor Gaming LFGD Predator 43-inci Acer: The Ultimate
Orion 5000 Companion
Acer mengungkapkan monitor Predator LFGD (Large Format
Gaming Display) (CG437K P) berukuran 43-inci yang
menakjubkan. Dirancang untuk penggemar PC hardcore dan
game konsol yang mencari definisi sangat tinggi (3840 x 2160
piksel), monitor beresolusi 4K ini menampilkan refresh rate
cepat 144Hz untuk tampilan sangat halus dan tear-free,
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penting untuk melacak objek saat mereka bergerak melintasi layar.
Fitur AdaptiveSync monitor ini beradaptasi dengan frame rate dari perangkat output,
menghasilkan gameplay yang tidak terganggu, sehingga pengguna dapat berkonsentrasi pada
tugas yang dihadapi. Panel layar VA menampilkan color gamut luas, 90 persen dari ruang warna
DCI-P3 guna munculkan warna-warna cerah dan hitam yang lebih pekat.
Untuk meningkatkan tampilan, sertifikasi DisplayHDR ™ 1000 VESA-Certified memastikan kontras
dan akurasi warna yang lebih baik, memungkinkan pengguna untuk merasakan game AAA
sebagaimana seharusnya. Ini tidak hanya berlaku untuk penggemar PC hardcore. Gamer konsol
juga akan dimanjakan dengan tiga port HDMI, ditambah Type-C, dan DisplayPort.
Predator CG437K P dilengkapi teknologi hemat daya, seperti sensor cahaya yang dapat mendeteksi
tingkat cahaya di ruangan dan secara otomatis menyesuaikan kecerahan untuk kenyamanan
menonton. Sensor jarak juga memungkinakan pemirsa ketika bergerak ke depan monitor, maka
monitor akan secara otomatis terbangun naik dari mode siaga, atau kembali ke mode tidur ketika
tidak ada gerakan di dalam ruangan. Monitor ini juga memiliki remote control, membuatnya
nyaman untuk penggunaan di ruang tamu.
Periferal dan Aksesoris Predator Baru Meningkatkan Pengalaman Permainan
Rangkaian baru periferal gaming Predator turut diluncurkan, termasuk:
• Ransel Predator M-Utility: dirancang untuk para gamer,
streamer, dan fotografer, yang tahan air dan menawarkan akses
mudah ke kompartemen laptop 17-inci yang ada di dalamnya
melalui bukaan 180 derajat flip-flat, memberi kemudahan saat
melewati keamanan bandara; ditambah lagi memiliki sejumlah
kantong termasuk dudukan tripod, tali bawaan bawaan untuk
bepergian, tali pengikat, dan bantalan belakang jala.
•

Predator Cestus 330 gaming mouse: Memiliki sensor Pixart
3335 yang baru dirilis yang menyediakan pelacakan responsif
dan akurasi tertinggi untuk gaming yang kompetitif, 16.000
DPI dengan tujuh tombol yang dapat diprogram, switching DPI
on-the-fly (5 tingkat) dan lampu latar 16,8 M RGB. Pengguna
dapat menyesuaikan pengaturan dengan Predator
Quartermaster untuk meningkatkan akurasi dan presisi.

•

Keyboard gaming Predator Aethon 300: Memiliki sakelar
Cherry (MX Blue), lampu latar biru muda, dan anti-ghosting
pada semua tombol.

•

Headset gaming lipat Predator Galea 311: Driver berukuran
50 mm yang disetel dengan presisi disandingkan dengan fitur
Acer TrueHarmony, mic hard key yang memiliki mode diam,
bantalan telinga yang nyaman, dan konektor jack headphone
3,5 mm.
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Ketersediaan
Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. Kunjungi
acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk di Indonesia.
Predator Orion 5000 diperkenalkan pada acara next@acer di New York. Kunjungi halaman
www.acer.com/nextatacer untuk dan dapatkan informasi mengenai rangkaian perangkat dan solusi
terbaru dari Acer untuk gamers, creators, keluarga, pelajar hingga para professional.

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 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 12 tahun berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori
laptop, Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 tahun 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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