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Predator Triton dan dan Acer Nitro 5 Kini
Ditenagai Prosesor Intel Generasi ke-11, dan
Predator Helios dengan NVIDIA GeForce RTX
3080 Terbaru
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•

•
•
•

Acer memperbarui lini laptop gamingnya dengan menyertakan prosesor Intel® Core™ Generasi ke11 H35 Series untuk pengalaman gaming ultraportabel dan GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 30
Series
Predator Triton 300 SE terbaru mendorong batasan performa dalam dimensi yang ringkas, dikemas
dalam sasis logam seringan 1,7 kg dan setipis 17,9 mm
Predator Helios 300 juga diperbarui dengan GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 dan layar 240Hz
Nitro 5 turut diperbarui untuk menghadirkan nilai lebih dengan opsi layar 15,3 atau 17,6 inci dan
prosesor Intel Core Generasi ke-11 H35 Series untuk pengalaman gaming ultraportabel

Jakarta, 15 Januari 2021 – Acer mengumumkan pembaruan dan penyegaran untuk beberapa laptop
gaming seperti Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300, dan Nitro 5. Predator Triton 300 SE dan Nitro
5 telah diperbarui dengan menghadirkan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 H35 Series terbaru untuk
pengalaman gaming yang ultraportabel, sedangkan khusus untuk Predator Triton 300 SE dan Predator
Helios 300 turut diperbarui dengan GPU Laptop NVIDIA ® GeForce RTX™ 30 Series. Serangkaian
pembaruan seperti peningkatan refresh rate dan teknologi pendinginan yang lebih baik juga dihadirkan
pada pembaruan laptop-laptop gaming andalan Acer.
GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 Series, didukung oleh arsitektur NVIDIA Ampere, meningkatkan
efisiensi energi hingga 2x, mempercepat kinerja secara dramatis dan memperkenalkan teknologi Max-Q
generasi ketiga untuk desain yang tipis dan ringan. GPU Laptop GeForce RTX™ 30 Series menghadirkan
pengalaman gaming yang menakjubkan dalam Cyberpunk 2077 dan judul-judul game kelas atas lainnya,
memungkinkan creator untuk menghasilkan konten yang luar biasa menggunakan ratusan aplikasi GPUaccelerated.
“Dengan peningkatan AeroBlade 3D Fan Generasi ke-5 Acer dan teknologi termal, kami bersemangat
untuk mengemas lebih banyak daya ke dalam seri Predator Triton yang tipis dan portabel,” kata James Lin,
General Manager, Notebooks, IT Products Business Acer Inc. “Predator Triton 300 menggabungkan
prosesor Intel Core Generasi ke-11 H35 Series terbaru yang dirancang khusus untuk laptop gaming
ultraportable dan GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 30 Series, dengan daya tahan baterai hingga 10 jam
bagi mereka yang menginginkan produktivitas di antara sesi-sesi bermain game.
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"Prosesor Intel Core Generasi ke-11 H35-series terbaru menghadirkan gameplay terbaik di laptop
ultramobile, didudukng Intel Core i7 Special Edition hingga 5.0 GHz dan keunggulan platform baru seperti
PCIe Gen 4 untuk sepenuhnya mengaktifkan grafis diskrit terbaru," kata Fredrik Hamberger, General
Manager of Premium and Enthusiast Laptop Platforms, Client Computing Group Intel. “Mengemas semua
kinerja dan konektivitas ini dengan Wi-Fi 6 dalam selubung termal yang lebih rendah memungkinkan
inovasi luar biasa di segmen gaming ultraportabel, seperti yang diberikan oleh desain Acer Predator Triton
yang baru.”
Predator Triton 300 SE - Bertenaga dengan Desain Portabel
Dengan ketebalan hanya 17,9 mm, generasi terbaru Predator Triton 300 SE (PT314-51s) memungkinkan
pengguna memainkan game terbaru saat bepergian. Laptop portabel seberat 1,7 kg ini dilengkapi dengan
prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-11 H35 Series yang mencapai hingga 5 GHz1 untuk kinerja sangat
cepat dan GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 30601 untuk tampilan yang jernih dengan sasis logam yang
tangguh. Sistem pendingin dengan kipas ganda mencakup AeroBlade 3D Fan Generasi ke-5 terbaru dan
teknologi Vortex Flow dari Acer untuk menjaga suhu tetap terkendali selama sesi permainan yang intens.
Aeroblade 3D Fan berbahan logam ini memiliki ujung sayap yang dapat meningkatkan pemasukan udara
dan pengatur angin inovatif untuk meminimalkan turbulensi dan mengalihkan aliran udara ke komponen
penting, menghasilkan 10% peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Acer
Vortex Flow adalah konsep desain yang berfungsi untuk menciptakan aliran aerodinamis di dalam sasis,
terdiri dari heat pipe, ventilasi buang, dan sepasang pembatas yang ditempatkan secara strategis yang
meningkatkan pendinginan pada CPU, GPU, dan komponen penting lainnya, yang pada akhirnya
meningkatkan kinerja laptop.
Baik bermain game atau menonton film, gamer akan menyukai layar FHD 14 inci di Triton 300 yang
menawarkan kecepatan refresh 144Hz dan dikelilingi oleh tiga bezel tipis. Daya tahan baterai hingga 10
jam2 memberikan fleksibilitas untuk menyelipkan waktu belajar di antara sesi-sesi game, atau untuk
menikmati layanan streaming favorit setelah bekerja keras seharian. Keyboard RGB 3-zona dengan lampu
latar mampu untuk menyempurnakan permainan, sementara audio DTS:X Ultra memberikan suara yang
jernih dan seimbang untuk membantu gamer menentukan di mana musuh bersembunyi. Selain Intel®
Killer™ Wi-Fi 6 AX1650, Predator Triton 300 memiliki berbagai macam port, termasuk Thunderbolt™ 4,
USB 3.2 Gen 2 dan HDMI. Terakhir, PredatorSense dan tombol Turbo memberi gamer kendali secara real
time atas kecepatan kipas, memungkinkan gamer memilih mode yang lebih senyap saat bekerja atau
mengedit konten dan mode tenaga penuh saat bermain game.
Predator Helios 300 – Gameplay yang Cepat dan Tanpa Hambatan
Predator Helios 300 (PH315-53) diperbarui dengan menyertakan GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 3080
terbaru dan memori DDR4 hingga 32GB1 untuk memberikan kinerja yang dibutuhkan para gamer dalam
menaklukkan game generasi kini - dan generasi berikutnya. Performa yang bertenaga memberi daya pada
layar IPS3 240Hz1 dengan respons 3 ms4, memungkinkan visual yang sangat halus, sementara audio DTS:
X Ultra dan simulasi 3D surround sound berfungsi untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif.
Laptop ini didukung oleh AeroBlade 3D Fan yang dikembangkan khusus oleh Acer, dan teknologi
CoolBoost™ dari Acer memungkinkan kipas untuk menyesuaikan diri agar area-area penting terus
didinginkan.
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Acer Nitro 5 — Get into the Game
Nitro 5 secara historis telah memaksimalkan nilai dari harga yang diberikan, dan generasi ini
membawanya ke tingkatan baru dengan kekuatan gabungan dari prosesor seri Intel Core Generasi ke-11
H35 Series, GPU NVIDIA GeForce GTX, dan hingga 32 GB RAM DDR4. Spesifikasi tersebut memberi gamer
semua kekuatan yang diperlukan untuk pengalaman permainan mulus di semua game populer dan
sepasang M.2 PCIe / SATA SSD1 menawarkan penyimpanan lega untuk gamer yang memainkan berbagai
judul game. Untuk situasi yang membutuhkan kesenyapan atau membutuhkan tenaga penuh, aplikasi
NitroSense bawaan memberi pengguna cara yang nyaman untuk memeriksa suhu sistem, menyesuaikan
kecepatan kipas, dan banyak lagi.
Saat kinerja hebat ini dapat dirasakan sesaat setelah game di-boot, pengguna juga akan melihat sasis
laptop yang lebih simpel dan bezel yang lebih tipis, memungkinkan rasio screen-to-body 80%. Layar
perangkat ini menawarkan gameplay bebas blur dengan kecepatan refresh 144Hz dan waktu respons 3
ms4, juga panel 300-nit1-nya mampu menghidupkan game dengan warna-warna yang muncul. Terlepas
dari apa yang terjadi di layar atau di balik layar, inovasi Acer dalam manajemen termal memastikan Nitro
5 terus bekerja dengan baik. Selain sepasang kipas dan desain port quad-exhaust, teknologi Acer
CoolBoost™ meningkatkan kecepatan kipas sebesar 10% dan pendinginan CPU/GPU sebesar 9%
dibandingkan dengan mode otomatis.
Sebagai tambahan, sejumlah fitur menyenangkan dan inovatif menambah sentuhan akhir untuk
meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Port pengisian daya laptop telah
dipindahkan ke bagian belakang sasis sehingga kabel daya tidak mengganggu, sementara dukungan USB
Type- C™ Thunderbolt™ 4 dan Intel Wi-Fi 6 (Gig+)1 memastikan koneksi yang cepat. Keyboard Nitro 5
terbaru juga memiliki RGB 4-zona, memungkinkan pengguna untuk mengaturnya sesuai dengan
preferensi mereka.

Harga dan Ketersediaan
Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. Kunjungi
www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia.
Produk Predator dan Acer Nitro ini diluncurkan dalam acara Acer Tech That Connects
(https://www.acertechconnects.com/) yang disiarkan secara virtual. Kunjungi laman http://acerid.com
untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk
consumers, gamers, creators, 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,
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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 PCIndonesia. 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 102 lokasi di 83 kota dan 34 provinsi di
Indonesia dan 2 di Timor Leste. Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24
jam setiap harinya.
Blog
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Contact Center
Press Room

: www.acerID.com
: 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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Anandita Puspitasari
Acer Indonesia – Consumer Marketing Manager
anandita.puspitasari@acer.com
+6281286566755

Raissa Janitra
Advo Indonesia - Public Relations
raissa@advo-indonesia.com
+6281932220668
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Spesifikasi dapat berbeda tergantung model dan / atau wilayah.
Masa pakai baterai yang terdaftar didasarkan pada pengujian mode produktivitas MobileMark 2014® dengan nirkabel aktif. Rincian pengujian
MobileMark 2014 tersedia di www.bapco.com. Peringkat masa pakai baterai hanya untuk tujuan perbandingan. Masa pakai baterai yang
sebenarnya bervariasi menurut model, konfigurasi, aplikasi, pengaturan manajemen daya, kondisi pengoperasian, dan fitur yang digunakan.
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Semua merek dan nama produk yang disebutkan di sini termasuk merek dagang dari masing-masing perusahaan dan hanya digunakan untuk
menjelaskan atau mengidentifikasi produk
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Waktu respons non-native. Dicapai melalui fungsi overdrive LCD.
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