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Acer Lengkapi Portofolio Gaming dengan 

Desktop dan Monitor Predator Baru yang 

Mutakhir 

Predator X32 menjadi monitor gaming yang dianugerahi CES Innovation 

Award  

Ringkasan Editor 

● Desktop gaming Predator Orion 5000 terbaru membawa prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-12, 
dipasangkan dengan chipset Intel H670, hingga GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, dan RAM DDR5 
4.000 MHz 64GB untuk gamer hardcore berambisi tinggi. 

● Desktop gaming Predator Orion 3000 ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-12, 
dipasangkan dengan chipset Intel B660, hingga GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, dan RAM DDR4 
3.200 MHz 64GB. 

● Baik Orion 5000 dan Orion 3000 memiliki sasis baru yang trendi dan merangkum komponen 
powerful yang dimiliki dengan material kaca yang digelapkan, plastik, logam, dan jaring. 

● Predator X32 dan X32 FP merupakan monitor gaming IPS[1] dengan sertifikasi VESA DisplayHDR™ 
1000 dan peredupan lokal miniLED 576-zona melalui kecepatan refresh masing-masing 160 Hz dan 
165 Hz (overclock); Predator X32 sendiri dianugerahi CES Innovation Award dalam kategori "Periferal 
& Aksesori Komputer". 

● Monitor gaming Predator CG48 dilengkapi dengan panel 138 Hz OLED 4K 48 inci yang kompatibel 
dengan teknologi AMD FreeSync™ Premium Pro[2,3]™. Monitor ini dirancang untuk para PC hardcore 
dan pengguna konsol game yang menginginkan visual lebih baik. 

Las Vegas (7 Januari 2022) -  Acer meluncurkan desktop gaming seri Predator Orion 5000 yang telah 

diperbarui dan dirancang untuk para gamer yang membutuhkan kinerja tertinggi dan kemampuan untuk 

melakukan upgrade di masa mendatang. Acer juga meresmikan desktop gaming seri mid-range baru 

Predator Orion 3000, monitor OLED Predator, dan sepasang monitor IPS[1] yang mengombinasikan visual 

VESA DisplayHDR™ tingkat 1000 dengan kecepatan refresh tinggi.  

Acer turut mengumumkan bahwa Predator X32 mendapatkan CES Innovation Award dalam kategori 

“Periferal & Aksesori Komputer”.      

 

Predator Orion 5000 — Desktop Gaming dengan Kekuatan Maksimal 
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Predator Orion 5000 menggabungkan hingga prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-12 terbaru[4] (pada 

chipset Intel H670) dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 untuk menghadirkan high frame rates dan 

pengalaman bermain game yang luar biasa, bahkan pada judul-judul game paling graphically-demanding. 

Bersamaan dengan Windows 11, RAM DDR5 4.000MHz 64GB, dan SSD M.2 PCIe 4.0 hingga 2 TB[5], kipas 

Predator FrostBlade™ 2.0 yang dilengkapi ARGB guna mendukung komponen internal kuat yang ada, 

untuk menjaganya agar tetap sejuk. Kipas generasi ini menggunakan desain tekanan statis untuk 

mengoptimalkan aliran udara, sementara bantalan bearing yang disegel dan desain berbentuk busur baru 

di sepanjang ujung sirip kipas mengurangi getaran dan kebisingan.  

Dibungkus di dalam sasis bernuansa batu obsidian yang terbuat dari kaca gelap dan jaring logam, semua 

visual perangkat keras mutakhir dan sinar ARGB di dalam dapat terlihat melalui panel samping yang 

transparan—yang telah memenuhi persyaratan EMI, berfungsi untuk melindungi pengguna dan periferal 

mereka dari potensi interferensi elektromagnetik. Penggemar DIY akan menyukai desain sasis bebas alat 

yang memungkinkan akses mudah ke internal komputer—seperti meningkatkan pendingin udara CPU 

hingga pendingin cair 240mm—juga opsi konfigurasi fleksibel yang memaksimalkan kemampuan 

upgrade di masa mendatang.  

Fitur latency-reducing membawa Killer E3100G 2.5G Ethernet Controller dan Intel Wi-Fi 6E[4] untuk 

internet yang lebih andal, sementara DTS:X® Ultra memungkinkan gamer mengubah headphone atau 

speaker apa pun menjadi sistem suara 360 derajat kelas atas. Empat port USB (3x Tipe-A dan 1x Tipe-C) 

dan jack audio yang ditempatkan dengan nyaman di atas sasis memungkinkan kemudahan akses, 

sementara beberapa lagi di bagian belakang sasis membuat kabel yang jarang dipindahkan tidak terlihat. 

 

Predator Orion 3000 — Desktop Gaming Mid-tower 

Dengan prosesor Intel Core i7 Generasi ke-12 (pada chipset Intel B660) dan hingga GPU NVIDIA GeForce 

RTX 3070, seri Predator Orion 3000 dirancang untuk gamer yang mencari pengalaman terbaik yang dapat 

diberikan oleh desktop gaming mid-tower: gamer yang ingin memaksimalkan pengaturan dalam judul 

game favorit mereka dan bagi yang ingin terjun ke dunia streaming atau pengeditan video dengan sedikit 

atau tanpa gangguan pada kinerja. Memori DDR4 3.200 MHz hingga 64GB dan penyimpanan PCIe NVMe 

SSD 2TB melengkapi perangkat keras yang ada untuk meningkatkan responsivitas dan waktu pemuatan, 

semuanya mendukung aksi game secepat kilat. Untuk berjaga-jaga jika penyimpanan SSD 2TB tidak 

cukup, penyimpanan HDD SATA3 6TB turut disertakan.  

Predator Orion 3000 Series menampilkan desain menarik yang sama dengan Orion 5000, dilapisi kaca 

gelap, plastik, logam dan jaring, dengan panel samping transparan opsional yang memenuhi syarat EMI. 

Tiga kipas Predator FrostBlade™ 2.0 92x92 mm mengoptimalkan aliran udara dan mendinginkan bagian 

dalam. Selain itu, sambungan kipas depan dan belakang memiliki LED RGB yang terpasang langsung di 

atasnya, yang pencahayaannya dapat dikontrol melalui perangkat lunak PredatorSense™.  

Kontroler Ethernet Intel Killer E2600, Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)[4] dan Control Center 2.0 memberi 

pemain semua alat yang diperlukan untuk memenangkan persaingan online, sementara DTS:X Ultra 

memungkinkan mereka menikmati film, musik, dan game dengan suara spasial layaknya di dunia nyata. 

https://www.acer.com/predator/orion5000
https://www.acer.com/predator/orion3000
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Predator Orion 3000 hadir dengan Windows 11 pre-installed.  

 

Monitor Gaming Predator X32 dan X32 FP 

Monitor gaming Predator X32 dan X32 FP terbaru dirancang dengan cermat untuk menyeimbangkan 

kinerja yang diharapkan para gamer dengan kebutuhan visual yang brilian dari para kreator. Menampilkan 

kecepatan refresh masing-masing 160 Hz dan 165 Hz (overclock), kedua monitor UHD (3.840x2.160) 32 

inci ini juga membawa sertifikasi VESA DisplayHDR™ 1000, panel IPS yang mendukung peredupan lokal 

miniLED 576 zona, akurasi warna Delta E<2 dan cakupan 99% gamut warna AdobeRGB. Hasilnya, akan 

memberikan visual yang sangat jernih dan lancar yang berguna untuk melacak objek saat bergerak 

melintasi layar.  

Predator X32 datang dengan memanfaatkan kinerja NVIDIA G-SYNC® ULTIMATE yang luar biasa untuk 

menghadirkan fitur HDR yang nyata dan latensi sangat rendah, menghasilkan pengalaman bermain game 

yang lebih baik. Pemain game multiplayer kompetitif akan terbantu dengan keberadaan NVIDIA Reflex, 

sebuah rangkaian GPU, G-SYNC, dan teknologi perangkat lunak yang mengukur dan mengurangi latensi 

sistem (atau latensi click-to-display) dalam game online — yang pada akhirnya membantu pemain 

mencapai target lebih cepat, bereaksi lebih cepat, dan meningkatkan presisi bidikan. Selain itu, kehebatan 

monitor ini dibuktikan dengan mendapatkan CES Innovation Award. 

Predator X32 FP hadir dengan port HDMI 2.1, artinya pemain dapat menikmati game 4K tidak hanya di PC 

tetapi juga di konsol. Dengan kecepatan refresh 165 Hz (overclock) dan waktu respons 1ms, 

menjadikannya monitor 4K tercepat yang tersedia saat ini. Teknologi AMD FreeSync™ Premium Pro[3] 

semakin meningkatkan pengalaman bermain game, mendukung kemampuan HDR dan menghadirkan 

visual yang halus dan latensi rendah bahkan selama adegan dengan grafis intensif. Port USB Type-C turut 

tersedia, menawarkan pengiriman daya sebesar 90W.  

 

Monitor Gaming Predator CG48 

Cukup besar untuk menjadi pengganti TV, monitor gaming Predator CG48 menawarkan kejayaan 4K 

murni 48 inci kepada pemain, bahkan pada kecepatan refresh 138 Hz. HDMI 2.1[6] dan DisplayPort 1.4 

memiliki arti bahwa pemain dapat menikmati pengalaman gaming tingkat lanjut bahkan saat 

disambungkan ke konsol, sementara empat port USB 3.2 dan port USB Type-C menawarkan lebih dari 

cukup ruang untuk menampung periferal tambahan yang diinginkan. Teknologi AMD FreeSync™ 

Premium Pro[3] dan waktu respons hingga 0,1ms (G-to-G) memungkinkan visual game 4K tercepat[7]: 

Setiap layar teknologi AMD FreeSync™ Premium Pro dirancang untuk memastikan pengalaman bermain 

game dengan kecepatan refresh variabel (VRR) yang mulus yang meminimalkan tearing, sendatan, 

artefak, dan kedipan.  

Layar OLED Predator CG48 memanfaatkan rasio kontras 135K:1, HDR10, dan cakupan 98% dari gamut 

warna DCI-P3 untuk menawarkan pengalaman visual paling menakjubkan saat ini. Monitor OLED mampu 

mematikan piksel individu, memungkinkan kelamnya warna hitam untuk direplikasi. Teknologi OLED juga 
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tidak memerlukan lampu latar, sehingga meningkatkan efisiensi monitor secara keseluruhan.  

 

Harga dan Ketersediaan  

Seluruh rangkaian desktop dan monitor Predator Gaming tersebut diperkenalkan di Las Vegas, Amerika 

Serikat. Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. 

Kunjungi www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru 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 100 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 
 

Anandita Puspitasari 
Consumer Marketing Manager - Acer Indonesia 
anandita.puspitasari@acer.com 
+62812 8656 6755 

Naomi Osia 
Advo Indonesia - Public Relations 
naomi@advo-indonesia.com 
+6281807591506 

  
© 2022 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, 
and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers are subject to change without notice or 
obligation and may not be available through all sales channels. Prices listed are manufacturer suggested retail prices and may vary by location. 
Applicable sales tax extra. 

 
 

1. Semua merek dan nama produk yang disebutkan di sini termasuk merek dagang dari masing-masing perusahaan dan digunakan 
semata-mata untuk menggambarkan atau mengidentifikasi produk. 

2. Teknologi AMD FreeSync™ memerlukan grafis AMD Radeon™ dan layar yang mendukung teknologi FreeSync yang disertifikasi oleh 
AMD. Teknologi AMD FreeSync™ Premium menambahkan persyaratan kompensasi framerate rendah wajib dan setidaknya kecepatan 
refresh 120Hz pada FHD minimum. Teknologi AMD FreeSync™ Premium Pro menambahkan persyaratan tampilan untuk memenuhi uji 
kepatuhan AMD FreeSync Premium Pro. Lihat www.amd.com/freesync untuk detail lengkapnya. Konfirmasikan kemampuan dengan 
produsen sistem Anda sebelum membeli. GD-127  

3. Sertifikasi AMD FreeSync tertunda pada Januari 2022. 

http://www.acerid.com/
http://www.acer.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://www.facebook.com/predatorgamingindonesia
http://www.youtube.com/acerindonesia
http://www.acerid.com/press-room
mailto:anandita.puspitasari@acer.com
mailto:naomi@advo-indonesia.com
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4. Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan/atau wilayah. Semua model tergantung ketersediaan.  
5. Tersedia dua slot SSD 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe. 
6. Hanya model 4K UHD tertentu yang mendukung 4K pada 138Hz melalui HDMI 2.1. Kombinasi PS5/Xbox Series X tambahan meliputi: 

PS5: 4K UHD@120 Hz) / FHD@120 Hz dengan VRR melalui satu kabel HDMI XBOX Series X: 4K UHD@120 Hz. 
7. Berdasarkan survei internal Acer per Desember 2021 dari monitor 4K yang tersedia di pasar. 

 


