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Pertama di Indonesia, Laptop Gaming Acer Nitro
5 dengan Prosesor Intel Core Generasi ke-11 Seri
H Penuhi Kebutuhan Gamer dan Komputasi Berat
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Acer menghadirkan Nitro 5 dengan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 Seri H, GPU
NVIDIA® GeForce GTX 1650, serta memiliki refresh rate cepat hingga 144Hz.
Acer Nitro 5 terbaru hadir dengan varian Core i5-11300H, menawarkan clock speed
hingga 5 GHz Turbo, serta hadirnya RGB Keyboard 4 zona untuk pengalaman gaming
lebih imersif dan sistem pendingin inovatif.
Kehadiran Acer Nitro 5 membuktikan bahwa laptop gaming semakin mudah dimiliki
oleh pelanggan, dan tetap menawarkan performa gaming kelas atas.

Jakarta, 3 Maret 2021 – Tingginya pertumbuhan industri gaming yang juga diiringi meningkatnya
kebutuhan laptop yang bisa menunjang produktivitas1, mendorong Acer untuk meluncurkan laptop
gaming terbaru dari keluarga Nitro 5, sekaligus menjadi laptop gaming pertama di Indonesia yang
menggunakan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-11 Seri H. Acer Nitro 5 yang diperbarui ini
meningkatkan standarnya dengan kemampuan refresh rate cepat hingga 144Hz dan hadirnya RGB
keyboard untuk pengalaman gameplay kelas atas.
Acer Nitro 5 (AN515-56) kini dilengkapi dengan prosesor seri Intel® Core™ Generasi ke-11 Seri H
yang memiliki performa hingga 15% lebih baik dari genarasi sebelum dan sudah dilengkapi dengan
fitur mutakhir seperti Thunderbolt 4TM, PCIe Gen 4, WiFi6 serta RAM 3200 MHz. Juga turut
disematkan GPU NVIDIA® GeForce GTX 1650, dan RAM DDR4 yang dapat di-upgrade hingga 64 GB
DDR4. Spesifikasi tersebut memberi kepuasan bagi gamers dan pengalaman bermain yang mulus
bebas blur, dan anti lag di semua jenis game. Di laptop ini memiliki sepasang slot SSD M.2 PCIe dan
sebuah slot SATA yang menawarkan kapasitas penyimpanan lebih besar.
“Acer merupakan brand teknologi yang selalu berkomitmen untuk menghadirkan inovasi kepada
para pelanggan setianya. Di Acer, kami menggabungkan teknologi dan masukan dari pelanggan
untuk penuhi kebutuhan akan perangkat gaming yang bisa diandalkan tidak hanya bermain game,
tapi juga untuk sekolah, bekerja dan membuat kon yyten. Acer Nitro 5 hadir sebagai jawaban atas

SuperData, industri game pada 2020 tumbuh 12%. Jumlah penonton konten game pada 2020 juga naik 18% menjadi 1,2
miliar orang.
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kebutuhan tersebut, terutama para gamer yang menginginkan perangkat gaming dengan
spesifikasi kelas atas dan performa terbaik,” ujar Herbet Ang - President Director Acer Indonesia.
Desain yang Lebih Garang
Seperti generasi sebelumnya, Acer Nitro 5 hadir dengan
layar yang lebih compact 15,6 inci. Acer Nitro 5 ini juga
memiliki peningkatan dalam teknologi layar dengan
refresh rate 144Hz yang tersedia dalam waktu respons
3ms. Tingkat kecerahan juga ditingkatkan menjadi 300nit, menyajikan tampilan layar yang lebih cerah.
Desain eksterior mendapat penyegaran tetapi tetap hadir
membawa ciri khasnya, dengan balutan warna merah untuk sirip di bagian belakang laptop. Di balik
keyboard terdapat lampu latar yang dapat diatur sehingga laptop dapat mempertahankan aksen
gaming secara keseluruhan. Terdapat backlit RGB keyboard dengan 4 zona yang hadir di Acer Nitro
5, ini memperkaya pengalaman pengalaman yang lebih imersif. Acer Nitro 5 terbaru turut
dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan gaming berkat konfigurasi fitur dan penempatan
desain yang disesuaikan secara khusus untuk aktivitas bermain game.

Kinerja Ditingkatkan dan Sistem Termal Inovatif
Acer Nitro 5 hadir sebagai laptop gaming yang paling
upgradeable di kelasnya dengan dua slot SSD M.2 PCle dan
satu slot SATA yang dapat dipasang sekaligus untuk
penyimpanan, serta RAM DDR4 hingga 32GB dalam dua slot
DIMM yang dapat di-upgrade oleh pengguna. Adanya layar
IPS FHD 15,6 inci, gamers akan sangat menyukai tampilan
visual yang diberikan. Dengan refresh rate 144Hz dan waktu
respons 3ms akan menghadirkan permainan bebas blur serta
hidup berkat panel dengan kecerahan 300-nit.
Acer Nitro 5 menghadirkan port Thunderbolt 4 yang multifungsi serta memiliki transfer rate 8x lebih
cepat dibanding USB 3.0. Selain itu juga disematkan Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) dan Killer
Ethernet E2600 untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja jaringan.
Seperti generasi sebelumnya, Acer Nitro 5 sudah dilengkapi dengan aplikasi NitroSense, sebuah
aplikasi untuk memantau kinerja dan mengatur sistem yang paling intuitif dan mudah digunakan
di kelasnya. Hanya melalui satu sentuhan tombol hotkey, pengguna bisa melihat suhu komponen,
kinerja loading, penggunaan daya, ,pengaturan kecepatan kipas hingga pengaturan RGB backlit
keyboard. Dengan adanya NitroSense, saat bermain game pengguna tidak akan terganggu dan
semakin nyaman karena dapat mengontrol kecepatan kipas agar suhu tetap terjaga dan
menghasilkan performa yang stabil.
Kenyamanan ini dimaksimalkan oleh Acer Nitro 5 terbaru melalui kehadiran sejumlah solusi termal
inovatif guna efisiensi pendinginan lebih baik, bahkan dalam kondisi beban kerja yang berat. Laptop
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ini dilengkapi dengan sistem pendingin kipas ganda yang memanfaatkan port intake yang
ditempatkan secara strategis dan empat ventilasi hawa panas guna mencapai peningkatan
keseluruhan sebesar 25% dalam hal kinerja termal, dibandingkan model-model sebelumnya.
Sistem ini dioptimalkan lebih lanjut oleh teknologi CoolBoost™ yang mampu meningkatkan
kecepatan kipas sebesar 10% dan pendinginan CPU/GPU sebesar 9%. Bagi pengguna yang suka
bermain game, atau mengedit video, bahkan untuk kebutuhan komputasi berat lainnya, semua
tugas komputasi akan berjalan semakin nyaman dengan adanya teknologi CoolBoost™ sebagai
solusi inovatif pendinginan yang lebih baik.
Harga dan Ketersediaan
Laptop Acer Nitro 5 (AN515-56) Intel® Core™ Generasi ke-11 Seri H dengan GPU NVIDIA GeForce
GTX 1650 akan segera hadir dan dijual dengan harga mulai dari Rp 12.999.000.
Menyambut Grand Final APAC Predator League 2020/21, Predator memberikan berbagai promo
menarik khusus untuk para gamers di Indonesia. Di mana setiap pembelian produk Nitro 5 (AN51556) di bundle dengan Nitro Gaming Headset senilai IDR 700.000 dan juga setiap pembelian produk
laptop, desktop, dan monitor gaming lainnya bisa mendapatkan cashback up to IDR 500.000, free
Gaming Monitor senilai IDR 7.000.000-an, free Gaming Gears senilai sampai dengan IDR 7.499.000,
dan juga free Office & Home Student 2019 lifetime usage. Periode promo berlaku dari 20 Februari
hingga 30 April 2021. Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo menarik ini, silakan kunjungi
http://bit.ly/predator_gaming_promo.
Kunjungi Acer eStore di https://store.acer.com/en-id/ untuk mendapatkan informasi produk dan
promo terkini, dan www.acerid.com 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
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

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia & www.facebook.com/predatorgamingindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
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Instagram
Contact Center
Press Room

: @acerID & @predatorgamingindonesia
: 1500155
: 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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