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Acer Luncurkan Laptop Gaming Predator 

Triton dan Helios Series Terbaru 

Acer juga mengumumkan perangkat periferal 5G dan mouse gaming 

Ringkasan Editor 

• Laptop gaming Predator kini mengusung prosesor Intel® Core ™ seri H Generasi ke-11 dan 
GPU Laptop Seri NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 untuk aktivitas gaming yang bertenaga namun 
ultraportable 

• Predator Triton 500 SE terbaru mendorong batas kinerja, membawa daya sebanyak mungkin 
dan menyematkan layar hingga 240 Hz ke dalam sasis tipis 19,9 mm - ditambah desain baru 
yang lebih baik dengan masa pakai baterai hingga 12 jam 

• Predator Helios 500 hadir dengan layar FHD 360 Hz dengan waktu respons 3 ms atau layar 
LED Mini 4K 120 Hz yang mendukung full-array local dimming dan setara dengan VESA 
DisplayHDR ™ 1.000  

• Perangkat periferal seperti router Predator Connect X5 5G CPE, Predator Connect D5 5G 
Dongle, dan mouse gaming Predator Cestus 335 semakin meningkatkan pengalaman 
bermain game 
 

Jakarta, 30 Mei 2021 – Acer mengumumkan beberapa penambahan pada portofolio gaming-nya 

dengan laptop Predator, mouse, dan router 5G CPE baru. Predator Triton 500 SE terbaru dan 

Predator Helios 500 ditingkatkan dengan menyertakan prosesor Intel® Core ™ i9 Generasi ke-11 

terbaru dan GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 Series, ditambah banyak fitur premium 

seperti Acer 3D AeroBlade ™ Generasi ke-5 untuk pendinginan yang lebih baik, audio DTS: X ™ 

Ultra, Pengontrol Ethernet Intel® Killer ™ E3100G, Intel® Killer ™ Wi-Fi 6 AX1650i, dan perangkat 

lunak likasi manajemen perangkat PredatorSense. 

Laptop Gaming Predator Triton 500 SE  

Predator Triton 500 SE (PT516-51s) adalah laptop edisi khusus yang dirancang untuk para gamer 

yang menginginkan mesin yang mampu melibas game kelas AAA terbaru dan mendukung 

pekerjaan. Didukung oleh Prosesor Intel® Core ™ i9 Generasi ke-11, GPU Laptop NVIDIA GeForce 

RTX 3080, dan memori DDR4 3200 MHz hingga 64 GB, laptop ini menawarkan performa gaming 

yang lebih dari cukup — dengan ketebalan hanya 19,9 mm (0,78 inci) dan masa pakai baterai 

hingga 12 jam hingga teknologi NVIDIA Advanced Optimus, gamer dapat dengan mudah 

memasukkan laptop ini ke dalam ransel atau melakukan sedikit aktivitas kerja di tengah-tengah 

pertandingan. Tampilan notebook yang ramping dan bersih membuatnya bahkan dapat berfungsi 

ganda sebagai laptop kerja bagi para profesional yang menikmati bermain game. Ditambah 
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dengan solusi penyimpanan PCIe Gen4 berkecepatan tinggi hingga 4 TB, laptop ini menghadirkan  

ruang yang lega untuk game, footage, dan aktivitas kerja. 

“Dengan inovasi Acer yang didukung oleh prosesor seri Intel® Core ™ H Generasi ke-11, mereka 

mendorong batasan pada kinerja laptop untuk pengalaman bermain game yang luar biasa. 

Mendukung frekuensi hingga 5 GHz, PCIe Gen 4 baru untuk akses grafis dan penyimpanan 

tercepat, dan konektivitas yang sangat cepat berdasarkan teknologi Wi-Fi 6 dan Thunderbolt 4 

terbaru, Acer telah menciptakan platform yang menakjubkan untuk para gamer,” kata Kim 

Algstam, GM & Direktur, Enthusiast Laptop Innovation Team, Intel. 

Baik bermain game atau menonton film, pengguna akan menyukai layar 16 inci 16:10 Predator 

Triton 500 SE dengan rasio layar-ke-body 87% dan tiga opsi panel, termasuk panel LCD WQXGA 

165 Hz; panel LED Mini WQXGA 165 Hz dengan 1250 nits puncak dan cakupan 100% dari gamut 

warna sRGB atau panel PolarBlack 240 Hz WQXGA IPS dengan waktu respons 3 ms; dan cakupan 

100% dari gamut warna DCI-P3 untuk pengalaman bermain game yang lebih mulus. Tepat di 

bawah sasis yang seluruhnya logam, rangkaian teknologi manajemen termal memastikan bahwa 

semuanya berjalan dengan dingin. Triton 500 SE menggunakan desain pendingin Acer Vortex 

Flow, yang dilengkapi dengan sistem pendingin tiga kipas, termasuk Kipas 3D AeroBlade ™ yang 

didesain khusus Generasi ke-5, lima pipa panas khusus untuk CPU dan GPU, ditambah ventilasi 

masuk dan keluar yang ditempatkan secara strategis yang terus-menerus menarik udara dingin 

dan mengeluarkan udara panas. 

Kombinasi Intel® Killer ™ E3100 Ethernet Controller, Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650, dan Killer™ 

Intelligence Center memberikan latensi rendah dan koneksi andal yang diperlukan gamers untuk 

menaklukkan kompetisi online, sementara PredatorSense ™ memungkinkan gamer untuk 

memantau sistem, overclock GPU komputer dan bisa menyesesuaikan kecepatan kipas dengan 

mode berbeda seperti quiet, extreme atau turbo. Sebagai sentuhan terakhir, rangkaian lengkap 

port USB 3.2 Gen 2 notebook, termasuk port Thunderbolt ™ 4 Type-C ganda yang mendukung 

DisplayPort dan pembaca kartu SD 7.0, memberi pemain banyak ruang untuk semua perangkat 

periferal mereka. 

Laptop Gaming Predator Helios 500  

Predator Helios 500 (PH517-52) menawarkan prosesor Intel® Core ™ i9 Generasi ke-11 yang dapat 

di-overclock, GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 dan memori 64 GB DDR4 3200 MHz, 

memberikan pemain performa lebih dari cukup untuk mengeksekusi semua judul game terbaru. 
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Sementara sepasang SSD PCIe NVMe di RAID 0 dan satu HDD SATA memberikan laptop ini memiliki 

banyak ruang penyimpanan untuk game generasi berikutnya. Selain itu, pilihan tampilan 

memungkinkan pemain mendapatkan output visual maksimal dari laptop ini. Bergantung pada 

preferensi mereka, pengguna dapat melengkapi Helios 500 17,3 inci dengan layar 4K Mini LED 120 

Hz yang didukung oleh teknologi AUO AmLED yang mendukung full-array local dimming dan setara 

dengan VESA Display HDR ™ 1000, memungkinkan untuk saturasi tingkat tinggi dan kontras warna 

garis, atau layar FHD 360 Hz super cepat AUO yang menghasilkan waktu respons 3 ms untuk 

gambar yang paling halus. 

Semua kekuatan ini didukung oleh serangkaian teknologi pendingin premium, termasuk Acer 

PowerGem™, teknologi khusus yang terbuat dari polimer logam yang diletakkan di atas CPU dan 

berfungsi untuk mendistribusikan panas yang dihasilkannya ke seluruh bagian perangkat. 

Teknologi Acer's Vortex Flow memanfaatkan dua kipas, termasuk AeroBlade™ 3D Fan Generasi ke-

5, untuk mengarahkan aliran udara ke komponen penting dan meningkatkan kinerja selama sesi 

permainan yang berat. Pengguna dapat menggunakan PredatorSense untuk mengaktifkan 

pencahayaan Predator Pulsar dan menyesuaikan light bar untuk mempersonalisasi keyboard 

mereka melalui lampu latar RGB. Selain itu, tombol WASD dapat ditingkatkan dengan tombol 

Racing Acer atau tombol MagForce, yang menampilkan sakelar mekanis MagTek untuk membuat 

penekanan tombol berfungsi seperti joystick pengontrol, memberi pemain kontrol yang tepat atas 

pergerakan karakter mereka. 

Untuk memberikan pemain kontrol yang lebih jauh, Helios 500 menyertakan beberapa port: satu 

HDMI 2.1, satu mini-DP 1.4, dua USB Type-C Thunderbolt ™ 4, tiga port USB 3.2 Gen2 yang 

mendukung pengisian offline, dan satu port RJ45. Pengontrol Ethernet Intel® KillerI™ E3100, 

Intel® Killer ™ Wi-Fi 6 AX1650 dan Killer™ Intelligence Center memberikan konektivitas yang lebih 

baik dan latensi yang lebih rendah untuk gamer, sementara fitur seperti audio DTS: X Ultra dan 

suara simulasi surround 3D memungkinkan suara yang lebih imersif. Selain itu, opsional Intel® 

Killer ™ DoubleShot ™ Pro 5G menggabungkan kekuatan 5G dengan produk Intel® Killer ™ 

Ethernet dan Wi-Fi untuk pengalaman bermain game yang sangat cepat, tidak peduli bagaimana 

pengguna terhubung. Intel® Killer ™ DoubleShot ™ Pro 5G dapat dengan cerdas mengarahkan 

game traffic yang penting ke koneksi jaringan tercepat yang tersedia untuk permainan yang 

menyenangkan dan mulus. 

Router Predator Connect X5 5G CPE  
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Predator Connect X5 5G CPE adalah CPE 5G yang kompatibel dengan Intel Killer pertama di dunia, 

yang mampu menyediakan konektivitas 5G hingga 4,7 Gbps yang mengesankan. Didesain dengan 

mempertimbangkan kebutuhan para gamer, GAME Port khusus memungkinkan throughput 

tercepat tanpa kompromi. Selain itu, pengguna dapat menghubungkan hingga 256 perangkat 

melalui kemampuan Wi-Fi 6 X5 untuk bermain game, streaming, dan berbagi konten tanpa 

perlambatan apa pun. 

Intel® Killer™ Intelligence Center memberdayakan para gamer dengan kemampuan untuk 

menyesuaikan kecepatan downlink dan uplink data mereka berdasarkan preferensi prioritas 

mereka, menetapkan beberapa aplikasi ke jaringan yang lebih tinggi daripada yang lain. Mesin 

Intel® Killer™ Prioritization juga dapat secara otomatis mendeteksi dan menyesuaikan 

pengaturan prioritas yang optimal untuk banyak game, aplikasi, dan situs web untuk memberikan 

pengalaman online yang lebih baik. Predator Connection Manager memungkinkan pengguna 

untuk memantau dan menyesuaikan penggunaan data 5G mereka agar sesuai dengan kebutuhan 

konsumsi game dan media mereka. Integrated Trend Micro Home Network Security memberikan 

keamanan siber yang ditingkatkan untuk perangkat jaringan dengan memeriksa dan mengelola 

lalu lintas jaringan, membantu melindungi privasi dan data pengguna. 

Diperkuat oleh prosesor quad-core 2 GHz ARM Cortex dengan 1 GB DDR4 dan memori Flash 1 GB, 

Predator Connect X5 5G CPE dilengkapi dengan port LAN GAME khusus, satu port LAN standar, 

satu port WAN, USB, kartu SIM port, satu set port Antena TS-9 Utama dan Div, dan WPS untuk 

keamanan tambahan. Port USB onboard memberikan tingkat fleksibilitas ekstra, memungkinkan 

pengguna untuk menyimpan, mentransfer, dan berbagi dokumen dalam jaringan lokal dengan 

memasang drive penyimpanan eksternal. 

Dongle Predator Connect D5 5G  

Didesain untuk gamer PC yang mobile, Predator Connect D5 5G Dongle adalah aksesori yang 

memanfaatkan Intel® Killer ™ Network Solution melalui port USB 3.1 Type-C. Selain menyediakan 

kecepatan 5G yang sangat cepat dan memungkinkan komputer digunakan sebagai hotspot Wi-Fi 

5G, dongle memprioritaskan alokasi bandwidth dan mengurangi latensi untuk meningkatkan 

pengalaman bermain game pengguna secara keseluruhan. Sistem pendinginan aktif onboard 

memastikan perangkat mempertahankan tingkat kinerja yang optimal. Pengguna yang lebih 

memperhatikan teknis dapat memanfaatkan Predator Connection Manager untuk memantau 

koneksi jaringan dan memodifikasi throughput agar sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dongle 
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tersebut dapat digunakan dengan Intel® Killer ™ DoubleShot Pro 5G untuk konektivitas ganda. 

Mouse Gaming Predator Cestus 335  

Mouse gaming ergonomis Predator Cestus 335 dengan sensor PixArt 3370 dan polling rate 2.000 

Hz, memungkinkan setiap gerakan atau bidikan memiliki presisi yang tinggi. Mouse ini memiliki lima 

level DPI berkode warna, dibatasi pada 19.000 DPI, memungkinkan gamers untuk dengan mudah 

mengatur dan berjalan di antara ambang sensitivitas. Untuk menikmati konten selain game, tombol 

scrollnya yang sangat cepat memungkinkan pengguna menjelajahi web dan menelusuri forum 

dengan kecepatan super. 

Mouse ini memiliki 10 tombol yang dapat diprogram, memungkinkan gamer dengan cepat 

mengeksekusi lawan tanpa harus bergantung pada tombol pintas keyboard. Tombol-tombol ini 

dapat dikonfigurasi menjadi lima profil, dengan cepat disesuaikan dengan mengakses aplikasi 

QuarterMaster, sehingga memungkinkan untuk menyimpan tata letak yang berbeda untuk genre 

permainan yang berbeda. 

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 gaming terbaru ini diluncurkan dalam acara next@acer yang disiarkan secara virtual dari 

Taipei, Taiwan. Kunjungi laman www.acer.com/nextatacer untuk mendapatkan informasi mengenai 

rangkaian perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk consumers, gamers, creators, 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 
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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 102 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  : acerID.com       

Facebook : facebook.com/acerindonesia 

Twitter  : @acerID 

YouTube  : youtube.com/acerindonesia 

Instagram : acerID & predatorgamingindonesia 

Press Room : acerid.com/press-room 
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