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Siaran Pers  

 
 

Pacu Akselerasi Ekosistem Gaming yang Berprestasi, 

Acer Hadirkan Predator Triton 500, Predator Helios 

300 dan Nitro 5: Laptop dengan Performa Garang, 

Desain Tipis dan Inovasi Teknologi Pendingin 
 
 

Ringkasan Editor 

● Lini Predator berkembang seiring kebutuhan siapa saja yang terlibat di dalam ekosistem 

gaming, mulai dari pemain, caster, content creator yang semakin bergairah di era New 

Normal. 
● Predator Triton 500 menghadirkan solusi thermal terbaru yang membuat sirkulasi udara 

pada sasis menjadi lebih efektif. Paduan Aeroblade 3D 4th gen Vortex Flow menjadikan 

solusi pendingin sistem lebih baik 33%. 

● Predator Helios 300 menjadi lebih baik dengan penambahan teknologi dan fitur yang 

powerful, bersama dengan desain baru yang berkelas. 

● Nitro 5 kini hadir dengan desain lebih garang serta backlit 4 RGB keyboard dengan 4 zona. 

● Acer memperbarui lini Predator Triton 500 (PT515-52), Predator Helios 300 (PH315-53), 

Nitro 5 (AN515-55), dengan sistem pendinginan inovatif dan prosesor Intel Generasi ke-10. 
 

Jakarta, 1 Juli 2020 – Pacu akselerasi ekosistem gaming di era new normal, Acer luncurkan jajaran 

lini laptop Predator yang powerful dengan inovasi teknologi terdepan dan desain yang menawan. 

Superb, immerse, and the unbeatable untuk Predator 500, Helios 300 dan Nitro 5. 

  

Laptop gaming ini hadir dengan fitur andalan berikutnya yang berfokus dalam sistem pendinginan. 

Sistem pendingin inovatif dari laptop ini dilengkapi dengan 2 buah kipas AeroBlade™ generasi ke-

4 berbahan logam setipis 0,1 mm yang dirancang khusus untuk memaksimalkan aliran udara 

sekaligus mengurangi kebisingan. Hadirnya fitur Vortex Flow melibatkan desain baru dengan tiga 

kipas khusus yang ditempatkan secara strategis di sasis, bekerja bersama untuk menambah aliran 

udara tambahan, fitur ini juga ditingkatkan oleh teknologi CoolBoost™, yang meningkatkan 

kecepatan kipas untuk peningkatan kinerja. Dengan demikian pelaku di ekosistem gaming, mulai 

dari pemain, caster, pembuat konten gaming dapat menggunakan laptop ini lebih lama tanpa 

khawatir berkurangnya performa akibat laptop yang menjadi terlalu panas. 

 

Rangkaian lini laptop gaming terbaru dari Acer memiliki desain laptop tipis dan desain yang lebih 

garang. Hadir sebagai forefront gaming technology di dunia, jajaran lini laptop Predator gaming ini 

ditenagai dengan prosesor terbaru Intel Gen 10th, opsi kartu grafis NVIDIA GeForce RTX dan GTX 

termutakhir -- GPU NVIDIA® GeForce RTX SUPER terbaru, serta memiliki display dengan refresh 

rate 144Hz hingga 300Hz. Tak ketinggalan, semua lini laptop gaming memiliki dual slot SSD NVMe 
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dan dual slot RAM yang mudah diupgrade sebagai ciri khas Acer yang mudah diupgrade serta 

future-proof. 

  

Menurut data dari Global Web Index, penggemar esports di dunia diperkirakan akan tumbuh hingga 

560m pada tahun 2021. Sebanyak 77% milenial menggunakan waktu luang mereka lebih banyak 

untuk bermain game selama masa self-quarantine COVID-19, dan berniat untuk tetap melanjutkan 

hobi mereka setelah pandemi berakhir. 

  

“Memasuki era new normal, industri esports kembali bergairah. Semakin banyak kompetisi online 

digelar dengan memberikan hadiah yang cukup besar. Di satu sisi, pelaku di ekosistem gaming 

sendiri mulai dari pemain, streamer, content creator gaming pun bertambah. Tentunya mereka 

membutuhkan laptop dengan performa tinggi yang dapat mendukung semua aktivitas tersebut,” 

ujar Herbet Ang, President Director Acer Indonesia.  

 

“Dengan inovasi teknologi yang menjadi kekuatan Acer, kali ini kami hadirkan jajaran laptop 

Predator terbaru sebagai bentuk akselerasi perkembangan dunia esports dan semua yang terlibat 

di ekosistem gaming. Menjadi pemain besar dalam industri, Predator hadir sebagai perangkat 

gaming powerful berdesain menawan yang tidak hanya siap memberikan performa terbaik untuk 

gaming tapi juga untuk aktivitas produktif lain.” tambahnya. 

 

Predator Triton 500 (PT515-52) adalah laptop gaming tertipis Predator terbaru yang sangat 

ringan dengan performa andal. Menghadirkan prosesor Intel® Core™ i7 dengan varian tertinggi 

yakni Core i7-10875H,  GPU NVIDIA® GeForce RTX SUPER  terbaru, serta memiliki display Full HD 

Real IPS dengan refresh rate cepat hingga 300 Hz, dengan latensi hanya 3 ms dan satu-satunya 

yang dilengkapi dengan fitur G-Sync dikelasnya untuk pengalaman gaming terbaik. 

 

Predator Triton 500 menghadirkan solusi thermal terbaru yang membuat sirkulasi udara pada sasis 

menjadi lebih efektif. Paduan Aeroblade 3D 4th gen dan Vortex Flow menjadikan solusi pendingin 

sistem lebih baik 33%. 

 

Dengan ketipisan 17,9mm dan bobot yang hanya seberat 2,1 kg, Predator Triton 500 menjadi salah 

satu laptop gaming teringan dan teramping berbahan metal dengan kekuatan yang tidak kalah 

andal dengan dukungan Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER  atau RTX 2080 SUPER  yang dapat di-

overclock dengan mudah dengan hanya menekan tombol turbo atau melalui menu Predator Sense. 

Badan dari laptop ini juga terbuat dari metal dan bezel yang tipis, sehingga laptop ini sangat mudah 

untuk dimasukkan ke dalam tas dan dibawa ke manapun pengguna pergi. 

 

Predator Helios 300 (PH315-53) seri ini siap memenuhi hasrat bermain game yang menggebu-

gebu di hati seorang gamer. Semuanya berkat Intel® Core™ i7 Generasi ke-10 yang siap 

menjalankan segala perintah untuk melakukan gaming, editing, sampai multitasking yang berat. 

Laptop gaming populer Predator Helios 300 kini menjadi lebih baik dengan penambahan teknologi 

dan fitur yang powerful, bersama dengan desain baru yang berkelas serta desain sistem pendingin 

terbaru yang lebih baik dengan quad exhaust port yang dipadukan kipas 3D Aeroblade generasi ke-

4.  

 

Sasis logam yang diusung kini menggunakan aksen biru kehijauan seperti lampu latar keyboard di 

laptop gaming Predator lainnya. Bezel yang tipis di sekitar layar Full HD Real IPS 240Hz dan desain 
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terbaru keyboard dengan font Predator yang terlihat kontemporer memberikan tampilan yang 

keren dan edgy. 

 

Gamer akan dimanjakan dengan kombinasi prosesor Intel Core i7 Generasi ke-10 untuk kinerja 

premium dengan penambahan GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 atau RTX2070 yang didukung oleh 

tombol Turbo yang menghasilkan peningkatan tenaga secara instan serta fitur Killer DoubleShot™ 

Pro hasilkan jaringan yang cepat dan bebas lag. 

 

Nitro 5 (AN515-55) menghadirkan prosesor  Intel® Core™ Generasi ke-10, GPU NVIDIA® GeForce 

GTX terbaru, serta memiliki refresh rate cepat dengan 144Hz. Tersedia dengan prosesor Core i7-

10750H, Nitro 5 terbaru menawarkan 6 core, 12 thread, dan clock speed hingga 5 GHz, selain itu 

Nitro 5 juga memiliki varian Core i5-10300H serta hadirnya RGB Keyboard dalam Nitro 5. Berbeda 

dengan generasi sebelumnya, kini Nitro 5 menghadirkan backlit 4 RGB keyboard dengan 4 zona. 

Dengan desain pendingin yang baru yang terdiri dari 4 buah exhaust port dan Acer coolboost 

menjaga performa Nitro 5 tetap tinggi. Kehadiran Acer Nitro 5 membuktikan bahwa siapa saja 

dapat memiliki laptop gaming dengan performa yang luar biasa dan dikemas dengan spesifikasi 

tinggi. 

 

Acer berharap ketiga laptop terbaru yang diluncurkan  mampu memenuhi ekspektasi dan 

kebutuhan siapa saja yang terlibat di dalam ekosistem gaming. Predator Triton 500 merupakan 

laptop gaming yang cocok bagi para streamer dan juga hard-core gamer. Predator Helios 300 

merupakan perangkat komputasi yang bisa diandalkan oleh hard-core gamer. Nitro 5 adalah laptop 

yang cocok untuk  para casual gamer. Produk-produk ini hadir untuk memenuhi kebutuhan gaming 

masing-masing segmen sekaligus dapat membantu para penggunanya agar tetap bisa produktif 

terus di era new normal ini. 

 

Harga dan Ketersediaan 

Acer Nitro 5 (AN515-55) tersedia mulai 23 Juni dengan harga mulai dari Rp 12.499.999. Predator 

Helios 300 (PH315-53) akan tersedia dari 10 Juli dengan harga mulai dari Rp 22.999.000. 

Sedangkan Predator Triton 500 (PT515-52) Intel® Core™ Generasi ke-10 terbaru dengan RTX 2070 

SUPER / RTX 2080 SUPER tersedia mulai tanggal 23 Juni, dengan harga mulai dari Rp 49.999.000. 

Promo: Khusus untuk pembelian Triton 500 (PT515-52) akan mendapatkan acer Windows Mixed 

Reality seharga Rp 7.499.000 dan pembelian Helios 300 (PH315-53) akan mendapatkan Predator 

Galea 300 Gaming Headset seharga Rp 1.699.000. Kunjungi https://store.acer.com/en-id untuk 

mendapatkan informasi ketersediaan produk di Indonesia. 

 

  

**** 
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 

https://store.acer.com/en-id
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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 

Contact Center    : 1500155 

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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