
 
 
 

Siaran Pers 

Perluas Segmen Gaming, Acer Luncurkan Jajaran 
Desktop, Monitor, dan Aksesoris Predator Terbaru 

Ringkasan Editor: 

● Monitor gaming Predator X25 menawarkan visual luar biasa dengan refresh rate 360Hz, mendukung 

animasi dan gameplay yang sangat halus 

● Monitor gaming Predator XB3 menghadirkan visual seperti aslinya untuk permainan yang halus dengan 

response time cepat 0,5 ms, kompatibilitas NVIDIA® G-SYNC® dan Display HDR™ 400 

● Desktop gaming Predator Orion 9000 dan Orion 3000 kini hadir lebih bertenaga, memberikan para gamer 

performa lebih unggul dibandingkan lawannya sekaligus dapat melakukan streaming selama 

pertarungan berlangsung ke teman dan para penggemarnya 

● Desktop gaming Nitro 50 terbaru mampu memenuhi kebutuhan gamer pemula hingga mainstream 

dengan berbagai pilihan konfigurasi dan berbagai opsi harga 

● Kursi Gaming Predator x OSIM memberikan pijatan relaksasi untuk meredakan ketegangan dan 

memaksimalkan kenyamanan meski gamer bermain dalam durasi yang lama.  

● Mouse Predator Cestus 350 tampil bergaya dengan berikan gamers kecepatan, kenyamanan, dan presisi 

tingkat tinggi, yang dikemas secara wireless  

 

Jakarta, 7 Juli 2020 - Acer melengkapi lini gamingnya dengan serangkaian jajaran produk luar biasa mulai 

dari desktop, monitor, hingga aksesoris gaming yang canggih. Produk-produk yang ditawarkan tersedia 

dengan berbagai opsi yang dapat disesuaikan dengan gamer beragam level, dari gamers profesional yang 

mencari teknologi terbaik hingga, gamers casual yang menginginkan desktop gaming solid dengan harga 

terjangkau. 

“Jajaran gaming terbaru kami dilengkapi dengan sejumlah teknologi paling kuat dan inovatif yang tersedia 

saat ini,” kata Jerry Kao, Co-COO and President of IT Products Acer. "Sebagai pemimpin dalam industri 

gaming, kami berusaha untuk membantu gamers mendapatkan keunggulan saat bermain dan dapat menjadi 

pemenang, melalui sistem dan perangkat bertenaga yang kaya fitur dengan performa luar biasa, serta 

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna." 

Monitor Predator X25 - Monitor Gaming Super Cepat dengan Refresh Rate 360 Hz 

Monitor gaming tangguh dengan luas layar 24,5 inch 1920 x 1080 piksel ini menyajikan refresh rate super 

cepat 360 Hz untuk memberikan para pemain animasi sehalus mungkin. Ditenagai dengan prosesor NVIDIA® 
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G-SYNC® terbaru, Predator X25 menghadirkan pengalaman gaming optimal yang sarat dengan fitur-fitur 

canggih, membuat visual pada game terlihat lebih realistis. 

Predator X25 juga dapat menyesuaikan kecerahan dan suhu warnanya secara otomatis berdasarkan cahaya 

lingkungan. Dengan LightSense, Predator X25 mendeteksi jumlah cahaya di sekitar dan secara otomatis 

menyesuaikan pengaturan kecerahannya untuk memaksimalkan kenyamanan menonton. AdaptiveLight 

secara otomatis menyesuaikan lampu layar monitor agar sesuai dengan cahaya sekitar di ruangan, 

sementara ProxiSense mengingatkan gamer untuk beristirahat setelah beberapa waktu yang ditentukan 

sebelumnya. Juga ergonomis, monitor ini dapat disetel dengan kemiringan -5 hingga -25 derajat dan putaran 

hingga +/- 30 derajat, serta dapat menyesuaikan ketinggian 4,7 inci dan poros +/- 90 derajat. 

Predator XB3 Series Monitors – Smooth Gameplay dengan Visual Cemerlang 

Acer meluncurkan empat monitor seri Predator XB3: Predator XB323QK NV 31,5 inci, Predator XB273U GS 

27 inci dan Predator XB273U GX, ditambah Predator XB253Q GZ 24 inci. Semuanya disertifikasi sebagai 

NVIDIA G-SYNC Compatible, dengan refresh rate hingga 240 Hz dan resolusi hingga 4K UHD, lini monitor baru 

ini menghadirkan gameplay yang sangat halus dan sudut pandang selebar 178 derajat. Dukungan 

DisplayHDR™ 400 mampu memberikan gambar yang memukau dengan kontras dan akurasi warna yang 

tinggi, sementara kemampuan response time hingga 0,5 ms secara drastis mengurangi terjadinya blur dalam 

gambar yang bergerak cepat. Lini baru ini juga dilengkapi dengan Acer AdaptiveLight, membantu gamer 

tetap nyaman selama sesi permainan yang panjang, dan dirancang secara ergonomis, dengan dudukan 

mendukung beragam penyesuaian. Adanya RGB LightSense memungkinkan gamer memilih berbagai efek 

pencahayaan yang berbeda, termasuk warna, kecepatan, durasi dan kecerahan, yang dapat diatur 

menyesuaikan gameplay, musik atau video. 

Predator Orion 9000 - Performa Ekstrem untuk Pro dan Hardcore Gamers 

Dirancang untuk gamer hardcore dan profesional, Predator Orion 9000 (P09-920) terbaru memberikan 

kinerja yang ekstrem, pendinginan yang canggih, dan sistem upgrade komponen yang mudah. Sebagai 

monster gaming, seri ini memiliki kekuatan luar biasa berkat prosesor Intel® Core ™ i9 Extreme Edition, dan 

kartu grafis NVIDIA® Geforce® RTX® 2080 Ti ganda dalam mode SLI, dukungan hingga tiga HDD 3,5 inci dan 

dua 2,5 inci SDD dengan dok hot swap USB 3.2 Gen2 Type-C untuk SSD/HDD. Desktop ini dilengkapi tiga kipas 

Predator FrostBlade™ 4,7 inci yang memberikan aliran udara hingga 16% lebih banyak dan tekanan statis 

meningkat 55% dibandingkan generasi sebelumnya, sementara kipas pendingin cairan CPU menjaga suhu 

tetap rendah saat pertempuran dalam permainan memanas. Integrated Killer™ E3100G dan Intel® WiFi 6 

mendukung konektivitas nirkabel yang cepat dan andal. Kegiatan overclocking dapat diaktifkan dengan satu 

sentuhan tombol. Panel sisi kaca tempered edge-to-edge yang memenuhi standar EMI menampilkan 



3 
 

pencahayaan ARGB berwarna-warni dari kipas-kipas internal dan memiliki desain bebas alat tambahan untuk 

memudahkan proses upgrade. Sasisnya juga mencakup dudukan headset, serta memiliki pegangan dan roda 

untuk mobilitas yang mudah. 

Predator Orion 3000 –Desktop Berukuran Sedang dengan Performa Bertenaga 

Model terbaru Predator Orion 3000 dibuat untuk gamer yang menginginkan desktop dengan ukuran sedang, 

namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk digunakan bermain game favorit mereka atau melakukan 

streaming tanpa harus takut akan memengaruhi performa dari desktop tersebut. Berkat processor1  Intel® 

Core ™ i7 Generasi 10 dan GPU GeForce® RTX 2070 SUPER™2, Predator Orion 3000 dapat menangani 

berbagai macam permainan. Kekuatan itu dikombinasikan dengan memori DDR4 2666 MHz hingga 64 GB, 

SSD PCIe NVMe hingga 1TB2 dan dua hard drive SATA3 3,5 inci, yang siap untuk melahap kegiatan mengedit 

dan menyimpan video. Dua kipas Predator FrostBlade™ yang dirancang khusus menangani masuknya dan 

pembuangan udara dengan cepat untuk menjaga suhu tetap sejuk, sementara lampu pada kipas dan bilah 

lampu vertikal di bagian depan casing dapat disesuaikan dengan efek khusus hingga 16,7 juta warna melalui 

software PredatorSense™. Panel tempered glass opsional di sisi yang memenuhi standar EMI menampilkan 

keindahan komponen-komponen juga pencahayaan RGB berwarna-warni dari bagian dalam. Adanya Killer 

E2600 memacu kinerja jaringan gigabit kecepatan tinggi dan fungsionalitas Intel® Wi-Fi 62 memberikan 

kinerja nirkabel kecepatan tinggi, latensi rendah. 

Nitro 50 - Desktop yang Praktis untuk Casual Gamer dan Pemula 

Desktop Nitro 50 Series menghadirkan kinerja yang kuat untuk permainan bebas-lag dan tugas-tugas yang 

membutuhkan kekuatan grafis melalui prosesor Intel® Core™ i7 Gen ke-10 dan hingga GPU GeForce® RTX 

2060 SUPER™. Memori DDR4-2666 hingga 64GB2 memacu penyajian kinerja sebaik mungkin. Kontur yang 

tajam dan rangkaian LED merah2 sehingga memberikan pengalaman gaming yang lebih seru, sedangkan sasis 

berukuran 18-liter tampil rapi meski diletakkan di atas atau di bawah meja. Sistem pendinginan kuat dari 

Predator FrostBlade™ juga menjaga suhu tetap rendah, dan gamer dapat mengendalikan dan membuat 

penyesuaian kecepatan kipas secara real-time. Bermain game terasa semakin lebih cepat karena memiliki 

jenis penyimpanan canggih dengan ketersediaan kapasitas besar melalui kombinasi sebuah SSD NVMe PCIe  

1TB2 dan dua HDD 3TB2. 

 

 
1 Kinerja didasarkan pada perbandingan pada 24dBA dengan kipas Predator FrostBlade™ 120x120mm dan kipas dengan ukuran yang sama seperti 

yang digunakan pada perangkat PO9-900 dan PO9-600. Aliran udara aktual akan bervariasi berdasarkan kondisi lokasi, ukuran kipas, dan faktor 
lainnya. 
2 Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan / atau wilayah. Semua model tergantung ketersediaan. 
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Mouse Predator Cestus 350 - Presisi, Kecepatan & Gaya 

Mouse Predator terbaru menghadirkan gamers kendali yang cepat dan akurat tanpa harus direpotkan 

dengan kabel. Game yang berbeda memiliki berbagai gaya bermain, masing-masing memiliki pengaturan 

optimal tersendiri. Dengan Predator Cestus 350, gamers dapat membuat lima profil khusus atau 

meningkatkan pengaturan DPI preset (hingga 16.000) melalui sensor optik Pixart 3335 yang sangat akurat 

serta penggunaan 8 tombol yang dapat diprogram, memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan mouse 

mereka untuk setiap permainan. Mouse ini juga mendukung konektivitas nirkabel cepat dengan tingkat 

polling rate 1 ms/1000 Hz untuk nirkabel dan 0,5 ms / 2000 Hz dengan kabel. 

Kursi Gaming Predator x OSIM - Kenyamanan Gaming yang Maksimal 

Didesain untuk gamer profesional dan penggemar esports, kursi gaming Predator x OSIM yang baru 

memberikan pijatan relaksasi memanfaatkan Teknologi Pijat OSIM V-Hand™ untuk mensimulasikan teknik 

pijatan profesional di bagian leher dan bahu gamers saat bermain. Bersama-sama dengan teknik pijat lainnya 

seperti meremas, menekan, menggulung dan mengetuk yang mencakup seluruh bagian belakang tubuh, 

kursi gaming ini dirancang khusus untuk mengurangi ketegangan dan mengoptimalkan kenyamanan bagi 

para gamers selama bermain atau sesudah bermain.  

 

Kursi yang nyaman dan ergonomis ini dapat disetel secara mendetail, dapat disandarkan hingga 145 derajat, 

dan gamers juga dapat menggunakan tombol-tombol pada sandaran lengan sisi kanan kursi untuk 

mengendalikan dua set mesin penggulung yang meniru gerakan pijatan sepasang tangan dalam menelusuri 

kurva-s tulang belakang. Tiga program pijat otomatis tersedia untuk dipilih (Neck & Shoulders, Lumbar dan 

Energize), dirancang oleh ahli pijat untuk menargetkan daerah leher, bahu, dan pinggang — bagian-bagian 

yang diketahui sebagai titik nyeri umum bagi para gamers karena duduk terlalu lama. 

 

Gamers diberi banyak pilihan untuk menyesuaikan pijatan favorit mereka di luar sekadar memvariasikan 

teknik pijatan yang digunakan. Mesin pijat menggulung dari kursi dapat disesuaikan agar sesuai dengan enam 

posisi bahu yang berbeda untuk menyesuaikan pengguna dengan ketinggian yang berbeda dan ada juga 

pengaturan lebar gulungan yang memberikan gamers posisi pijatan yang tepat, terlepas dari lebar tubuh 

mereka. Selain itu, gamers memiliki opsi untuk mengatur fokus pemijatan yang dapat diprogram berfokus 

pada satu area, memberikan otot-otot yang nyeri perhatian dan perawatan ekstra. 

 

Menggunakan kulit PVC bermotif serat karbon hitam dengan aksen abu-abu gelap dan aksen teal, kursi 

gaming Predator x OSIM memiliki tampilan dan nuansa yang sporty, namun profesional. Melengkapi semua 
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kehebatan di atas, dua speaker Bluetooth tertanam pada sandaran kepala kursi memberikan efek suara 

dinamis untuk pengalaman gaming yang imersif tanpa perlu menggunakan headset. 

Harga dan Ketersediaan 

Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan dapat berbeda di masing-masing negara. Kunjungi 

https://store.acer.com/en-id untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia. 

Inovasi seri produk gaming desktop, monitor, dan aksesoris ini sudah diluncurkan dalam acara next@acer 

diadakan di Taipei, Taiwan. Kunjungi www.events.acer.com untuk mendapatkan informasi mengenai 

rangkaian perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk gamers, creators, keluarga, pelajar hingga para 

profesional. 

** 

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 13 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 106 lokasi di 84 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  : www.facebook.com/acerindonesia  
Twitter   : @acerID 
YouTube   : www.youtube.com/acerindonesia  
Instagram : acerID  
Press Room : www.acerid.com/press-room 

 
Media Contacts Acer Indonesia 

Renaldy Felani 

Marketing Communication Manager - Acer Indonesia 

renaldy.felani@acer.com 

+62 81212123088 

Divana Adha Putri 

Advo Indonesia - Public Relations 

divana@advo-indonesia.com 

+6287888318889 
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without notice or obligation and may not be available through all sales channels. Prices listed are manufacturer suggested retail 
prices and may vary by location 


