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Siaran Pers  
 

 
Dukung Kreativitas Anak Bangsa, Laptop Predator 
Hadirkan Kolaborasi #PredatorIndoPride Bersama 
Never Too Lavish 
 
Bersamaan dengan pengumuman kolaborasi Predator dan Never Too Lavish, turut diluncurkan laptop 
Predator Helios 300 dengan konfigurasi terbaru dan bundling customized sneakers dari Never Too Lavish 
dengan konsep desain khas Predator. 
 
Ringkasan Editor 

● Laptop Predator mengumumkan kolaborasi kedua dengan content creator Indonesia Never 
Too Lavish, menciptakan customized sneakers yang selaras. 

● Laptop Predator Helios 300 dihadirkan dengan Intel® Core™ i7 Generasi ke-10 dan 
graphics card NVIDIA RTX 3070 terbaru. 

● Bundling laptop Predator Helios 300 x Customized Sneakers dari Never Too Lavish akan 
dipasarkan dalam jumlah terbatas di Indonesia. 

 
Jakarta, 21 April 2021 – Setelah sukses dengan proyek kreatif perdana #PredatorIndoPride yang 
menggandeng seniman Darbotz, laptop Predator kembali hadir dengan terobosan dan inovasi 
terbaru untuk mendukung para content creator Indonesia. Kali ini, Predator bekerja sama dengan 
salah satu desainer kustom lokal ternama “Never Too Lavish”. 
 
Dalam proyek kreatif #PredatorIndoPride kedua ini, Never Too Lavish mempercayakan laptop 
gaming Predator sebagai perangkat untuk menuangkan kreativitasnya dalam melahirkan karya. 
Sebagai sosok yang bergelut di bidang kreatif, Never Too Lavish tentu harus memiliki teknologi 
terbaik untuk menunjang hasil karya yang maksimal. Salah satu dari jajaran produk Predator yang 
terlibat dalam proyek Predator x Never Too Lavish adalah laptop Predator Helios 300 dengan 
prosesor dari Intel dan kartu grafis terbaru dari NVIDIA, yaitu GeForce RTX 3070.  
 
Dengan dibekali spesifikasi yang garang, berbagai hambatan seperti laptop ngelag, proses 
rendering lama, laptop cepat panas, hingga bobot yang berat, mampu dilibas oleh Predator Helios 
300. Memberikan kemudahan bagi tim kreatif Never Too Lavish untuk menghasilkan karya-karya 
terbaiknya. 
 
Never Too Lavish merupakan sosok kreatif Indonesia dan dikenal sebagai content creator yang 
fokus pada modifikasi. Karya-karyanya bisa tertuang dalam beragam bentuk, mulai dari jaket, 
sepatu, tas, hingga mural di dinding. Salah satu karya yang paling dikenal adalah jaket denim yang 
digunakan oleh Presiden Indonesia, Jokowi.  
 
“Kolaborasi proyek kreatif laptop Predator dengan Never Too Lavish ini merupakan bukti 
antusiasme masyarakat sejak proyek perdana #PredatorIndoPride dimulai. Kreativitas masih 
menjadi salah satu wadah produktivitas bagi kita dalam menjalani segala kegiatan sehari-hari, 
mulai dari menjadi streamer, content creator di industri gaming maupun non-gaming,” ujar 
Fransisca Maya, Head of Marketing Acer Indonesia. 
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“Acer Indonesia dengan bangga kembali menggandeng talenta luar biasa Indonesia yaitu Never 
Too Lavish untuk berkarya bersama kami. Kami berharap dapat terus bekerja sama dan mendukung 
content creator lainnya dalam Predator Indo Pride berikutnya,” tambahnya. 
 
Setiap pembelian laptop Predator Helios 300 dengan Intel Generasi ke-10 dan NVIDIA GeForce RTX 
3070, konsumen memiliki kesempatan untuk mendapatkan customized sneakers dari Never Too 
Lavish dengan konsep desain yang selaras dengan ciri khas Predator.  
 
Founder sekaligus Lead Artist Never Too Lavish, Bernhard Suryaningrat atau yang lebih dikenal 
sebagai Abeng mengatakan, “Sebagai kreator, yang saya butuhkan adalah perangkat komputasi 
yang dapat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Berbagai aktivitas saya sangat terbantu dengan 
bantuan dari perangkat laptop kuat dan canggih, mulai dari membuat konten, mendesain, mencari 
inspirasi, dan hal lainnya yang membuat saya harus menghabiskan waktu yang lebih lama di depan 
laptop.” 
 
“Saya membutuhkan laptop yang andal dalam pemrosesan grafis, tidak ngelag, tidak cepat panas, 
dan mudah dibawa-bawa, serta memiliki penyimpanan yang luas seperti Predator Helios 300 yang 
sekarang saya gunakan. Melalui kolaborasi ini, saya berharap dapat menginsipirasi content creator 
lain untuk tetap berkarya di mana pun dan kapan pun.” 
 
Predator Helios 300 konfigurasi baru ini merupakan laptop gaming yang mampu memberikan 
performa lebih baik dari sebelumnya, berkat kehadiran Intel® Core™ i7 Generasi ke-10 dengan 
kecepatan clock 5.0 GHz Turbo, 8 core, dan 16 threads. Didesain khusus untuk melahap berbagai 
tugas masa kini, mulai dari bermain game, editing, rendering sampai multitasking beragam aplikasi 
berat. 
 
Gamers dan para content creator akan dimanjakan dengan kombinasi prosesor Intel® Core™ i7 
Generasi ke-10 untuk kinerja premium, dipadukan dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 untuk 
menghasilkan visual terbaik sebagai otak dari pengolahan grafis. Melalui layar Full HD dengan panel 
Real IPS refresh rate 300Hz, penggunanya akan menikmati  tampilan gambar dengan gerakan yang 
mulus dan bebas blur. 
 
Predator Helios 300 merupakan laptop yang memberikan keleluasaan upgrade bagi para 
penggunanya, melalui ketersediaan 2 buah slot SSD NVMe, 1 buah slot SATA, serta 2 slot RAM yang 
bisa dipasang secara mudah. Selain mampu menghasilkan ruang penyimpanan yang paling besar 
di kelasnya, kemampuan upgrade ini juga memungkinkan proses multitasking yang lebih baik. 
 
Laptop gaming Predator Helios 300 juga hadir dengan standar terbaru yang menawarkan 
kecepatan koneksi sangat cepat yaitu Intel® Wi-Fi 6 (Gig+). Di samping itu, Predator Helios 300 juga 
hadir dengan airflow pendinginan +45% lebih unggul dengan Teknologi 3D Aero-Blade™ Generasi 
ke-4 dan desain sistem pendingin terbaru dengan quad exhaust port. 
 
Kolaborasi kedua Predator Indo Pride menjadi pembuktian konsistensi komitmen Acer kepada para 
content creator di Indonesia untuk terus berkreasi dan berkarya. Melalui proyek kreatif antara Acer 
dan Never Too Lavish, Acer berharap dapat memacu para gaming content creator dan non-gamers 
Indonesia untuk bisa terus meningkatkan kreativitasnya. 
 
Harga dan Ketersediaan 

Laptop Predator Helios 300 (PH315-53) dengan Intel Generasi ke-10 dan NVIDIA GeForce RTX 3070 
akan tersedia mulai 21 April 2021 dengan harga Rp 26.999.000. 

Sedangkan untuk kolaborasi Predator dan Never Too Lavish berupa bundling laptop Predator Helios 
300 x Customized Sneakers dari Never Too Lavish juga bisa mulai dibeli pada tanggal 21 April 2021 
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dengan harga Rp 28.499.000. Khusus untuk setiap pembelian bundling laptop Predator x Never Too 
Lavish, konsumen akan mendapatkan bonus berupa special designed T-Shirt oleh Never Too Lavish. 
Dipasarkan dalam jumlah terbatas di Indonesia, bundling ini tersedia secara eksklusif di Acer e-
store, Blibli dan Acer Exclusive Store Mangga Dua Mall, Acer Exclusive Store Pondok Indah Mall, dan 
Predator Store Makassar. 

Predator turut memberikan promo menarik untuk mendukung berbagai aktivitas para gamers di 
Indonesia. Di mana setiap pembelian produk Predator Helios 300 (PH315-53) akan mendapatkan 
free gaming headset dan juga free Office & Home Student 2019 lifetime usage. Lebih lanjut, silakan 
mengunjungi situs https://acerid.com/predator-gaming-promo 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 merupakan pemain utama di industri PC Indonesia. Acer telah mencatat 
pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, termasuk memimpin pasar laptop untuk sektor pendidikan di 
Indonesia dengan lini Chromebook. Saat ini Acer Indonesia telah berkembang dari perusahaan hardware 
menjadi 'hardware + software + services' dan cyber security, menawarkan berbagai produk, solusi, layanan, 
dan manpower dengan teknologi terkini. Selama perjalanan bisnisnya, Acer memperoleh prestasi yang menempatkannya 
sebagai merek laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang 
diterima, di antaranya; Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, dan penghargaan Top 
Brand Award selama 14 tahun berturut-turut sejak tahun 2008 - 2021. Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap 
industri game, secara konsisten Acer juga menghadirkan inovasi terdepan dengan fitur unggulan melalui lini Predator 
Gaming. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini 
diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 103 lokasi di 84 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   : www.acerID.com  
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia & www.facebook.com/predatorgamingindonesia 
Twitter   : @acerID 
YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 
Instagram : @acerID & @predatorgamingindonesia 
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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