BERITA PERS

Acer Luncurkan Rangkaian Laptop Gaming
Baru dengan GPU dan CPU Terkini
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Ditenagai prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12 terbaru dan GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX™
3080 Ti, Predator Triton 500 SE adalah laptop gaming “special edition” yang hadir dengan desain
estetik dan tetap elegan di tempat kerja
Predator Helios 300 adalah laptop gaming terbaik dengan dukungan layar IPS QHD hingga 165
Hz[1], serta GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 atau GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Acer Nitro 5 memberikan para gamer semua yang mereka butuhkan saat memainkan berbagai
jenis game, dengan prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12 atau AMD Ryzen™ 6000 Series dan
hingga GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Baik Predator Helios 300 dan Acer Nitro 5 menampilkan desain yang lebih segar dan minimalis

Las Vegas (6 Januari 2022) – Acer mengumumkan pembaruan di seluruh lini laptop gaming Predator dan
Nitro, memulai tahun baru dengan menghadirkan Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 dan Acer
Nitro 5. Seluruh laptop gaming ini telah dilengkapi prosesor Intel® Core™ Generasi ke-12 terbaru dan
GPU Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series. Sementara Acer Nitro 5 menyertakan opsi prosesor AMD
Ryzen™ 6000 Series. Seluruh laptop ini juga dibekali dengan satu bulan Xbox Game Pass, memberikan
para gamer akses langsung untuk memainkan judul-judul game populer bersama dengan teman, baik
menggunakan PC atau konsol.
“Lini laptop gaming kami yang paling populer telah diperbarui dengan silikon terbaru yang diumumkan di
CES,” ujar James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Hadir dengan
kombinasi refresh rate cepat dan sistem pendingin kelas atas, gamer akan disajikan laptop gaming
menarik yang bahkan akan banyak diminati oleh gamer garis keras.”
“Dengan arsitektur performa hybrid terbaru dengan tambahan dukungan I/O, memori, dan konektivitas
terdepan di industri, prosesor Intel Core Seri H Generasi ke-12 menghadirkan kinerja dan kemampuan
platform yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh para gamer saat ini,” ujar Jerry Tsao, VP of Enthusiast
Laptop Intel. “Jajaran laptop gaming Acer terbaru dengan Intel Core Generasi ke-12 menampilkan desain
luar biasa yang akan membuat para gamer dari semua tingkatan bersemangat untuk memainkannya.”

Predator Triton 500 SE – Laptop Gaming Tipis
Predator Triton 500 SE (PT516-52s) adalah laptop "special edition" untuk bermain game dan bekerja. Di
bagian hardware, laptop ini didukung prosesor Intel® Core™ i9 Generasi ke-12, GPU Laptop NVIDIA®
GeForce RTX™ 3080 Ti, dan memori LPDDR5 5200 MHz 32GB[2], menghadirkan kinerja tinggi yang
diperlukan untuk memainkan berbagai judul game terbaru. Sementara di bagian luarnya, laptop ini
menampilkan desain estetik minimalis yang seluruhnya terbuat dari material logam[3] sehingga
membuatnya menyatu sempurna dengan tempat kerja atau ruang kuliah. Hadir dengan ketebalan 19,9

mm[2,4], laptop ini dapat dibawa bepergian ke mana pun penggunanya mau. Sementara itu penyimpanan
PCIe Gen4 berkecepatan tinggi hingga 2TB menawarkan ruang yang lega untuk menyimpan berbagai
jenis game dan file.
Mendukung sisi hardware yang bertenaga, Predator Triton 500 SE dibekali dengan teknologi pendinginan
yang canggih. Laptop ini menggunakan triple-fan system, termasuk dua kipas 3D AeroBlade™ Generasi
ke-5 dengan masing-masing terdiri dari 89 bilah logam. Teknologi Vortex Flow dari Acer juga hadir untuk
mengalihkan aliran udara yang dihasilkan kipas ke komponen penting. Sementara itu, busa termal yang
ditempatkan secara strategis, pelumas termal logam cair pada CPU, dan empat pipa pendingin semakin
meningkatkan kinerja pendinginan. Selain peningkatan kinerja, pengguna juga tidak akan merasakan
panas saat menggunakan laptop ini, yang berujung pada daya tahan baterai yang lama dalam kapasitas
baterai laptop sebesar 99,98 Wh.
Konten yang ditampilkan Triton 500 SE terlihat luar biasa berkat layar PolarBlack berukuran 16 inci.
Gamer akan menikmati kecepatan refresh cepat 240 Hz[2] dengan panel WQXGA (2560x1600) terdepan di
industri, waktu respons 3 ms[5], serta kekuatan frame-syncing dari teknologi NVIDIA® G-SYNC®. Kreator
konten juga akan merasa lebih nyaman berkat tingkat kecerahan 500 nits, 100% DCI-P3 Color Gamut,
dan rasio 16:10 yang membantu meningkatkan produktivitas mereka. Terlebih, laptop ini dibekali dengan
card reader SD™ 7.0 yang akan berguna dalam memindahkan konten.
Laptop ini langsung terpasang sistem operasi Windows 11 dan dilengkapi berbagai port seperti, USB 3.2
Gen 2, dua port Thunderbolt™ 4 Type-C dengan dukungan DisplayPort dan power delivery[6]. Sementara
port HDMI 2.1 menghasilkan tampilan layar 4K@120 Hz yang memungkinkan pengguna untuk
menyambungkannya ke layar eksternal. Melengkapi semuanya, laptop ini mendukung Intel® Killer™
E3100G 2.5G Ethernet Controller, Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 dan Control Center 2.0 untuk memberikan
pengguna konektivitas yang sangat cepat.

Predator Helios 300 – Performa yang Diutamakan
Predator Helios 300 (PH315-55) adalah laptop gaming bertenaga yang dilengkapi dengan sejumlah
spesifikasi kelas atas: Prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-12, GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 3080
dan 3070 Ti, memori DDR5 4800 MHz 32GB, dan hingga 2TB penyimpanan SSD RAID 0 PCIe Gen4.
Spesifikasi ini mampu sajikan layar IPS[1] QHD (2560 x 1440) berukuran 15,6 inci dengan kecepatan
refresh 165 Hz, desain sasis yang diperbarui turut memberikan impresi tampilan lebih minimalis, serta
bagian penutup laptop yang juga tampak menarik. Bilah cahaya tipis di bawah palm rest (dapat
dikonfigurasi melalui PredatorSense) memungkinkan perangkat mempertahankan ciri khas gamer
dengan tampilan yang sedikit lebih sederhana.
Peletakan dual-fan yang mencakup satu kipas AeroBlade 3D Generasi ke-5 membantu menjaga sistem
agar tetap sejuk yang juga didukung oleh pelumas termal logam cair dan teknologi Acer CoolBoost™.
Hanya dengan menekan tombol built-in PredatorSense, pengguna akan mendapatkan kontrol penuh atas
kecepatan kipas melalui empat mode preset yang telah disediakan. Jika pengguna menekan tombol builtin Turbo, sistem akan langsung memaksimalkan pengaturan untuk meningkatkan kinerja saat bermain
game. Lebih lanjut, laptop ini dibekali backlit keyboard mini-LED[2], lengkap dengan lampu latar RGB[2] per
tombol.
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Berjalan di Windows 11, laptop ini dilengkapi dengan Killer DoubleShot Pro (E2600+1675i) dan
konektivitas WiFi 6E serta display port yang lengkap, termasuk HDMI 2.1 untuk menghubungkan ke
monitor eksternal atau konsol, port Thunderbolt™ Type-C, dan dua port USB 3.2 Gen2, di mana salah
satunya memungkinkan pengguna untuk mengisi daya perangkat seluler meskipun laptop dalam keadaan
mati.
Predator Helios 300 (PH317-56) juga tersedia dalam opsi model 17,3 inci dengan panel IPS (QHD 165 Hz
atau FHD 144 Hz).

Acer Nitro 5 – Sediakan Beragam Pilihan Konfigurasi
Acer Nitro 5 (AN515-58) adalah laptop gaming yang memberikan semua yang dibutuhkan para gamer
untuk menikmati berbagai judul-judul game populer terbaru, berkat dukungan Intel® Core™ i7 Generasi
ke-12 dan GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Selain itu, sepasang slot SSD M.2 (PCIe Gen 4) menawarkan
penyimpanan yang besar, sementara RAM DDR4 3200 MHz hingga 32GB menawarkan banyak ruang bagi
gamer untuk menjalankan sejumlah aplikasi sekaligus. Dikombinasikan panel QHD 165 Hz yang memiliki
waktu respons 3ms[5], Nitro 5 menghadirkan gameplay yang lancar dan menyenangkan bagi para
penggunanya. Untuk kendali lebih lanjut, Killer™ Ethernet E2600[2] dan Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i
memungkinkan para gamer membuat konektivitas jaringan yang lebih cepat saat memainkan berbagai
judul game.
Acer Nitro 5 (AN515-46) hadir dengan prosesor AMD Ryzen 6000™ Series dan GPU Laptop NVIDIA
GeForce RTX 3070 Ti, ditambah dengan RAM DDR5 4800 MHz generasi terbaru hingga 32GB. Model Nitro
5 ini hadir dengan dua opsi panel, yakni panel FHD 144 Hz atau Panel QHD 165 Hz. Keduanya
memanfaatkan teknologi AMD FreeSync™[7] untuk menawarkan gameplay yang mulus tanpa tearing. Dari
segi penyimpanan, Nitro 5 yang ditenagai prosesor AMD memiliki dua slot SSD M.2 PCIe Gen 4 (PCIe®
Gen4 x1, PCIe® Gen3 x1).
Laptop ini juga hadir dengan sistem operasi Windows 11 dan sasis yang didesain ulang dengan fitur dualfan cooling. Saluran masuk di bagian atas dan bawah sasis, dan empat lubang pembuangan. Pengguna
yang membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit daya pendinginan dapat mengontrol kecepatan kipas
dengan menekan tombol NitroSense, solusi software yang juga memungkinkan pengguna untuk mengoverclock[8] CPU/GPU dan menyesuaikan pencahayaan pada keyboard RGB 4 zona.
Melengkapi pengalaman bermain game, laptop ini didukung audio DTS:X® Ultra untuk memperkaya
pengalaman mereka melalui suara yang jernih dalam lanskap suara spasial 3D. Teknologi ini juga menjadi
keunggulan kompetitif, memungkinkan para gamer untuk mendengar dengan presisi dari mana lawan
berasal saat bermain judul game FPS. Bagi gamer yang ingin bermain dengan headphone dan periferal
lainnya akan terbantu dengan kehadiran display port lengkap, termasuk HDMI 2.1 dan dukungan untuk
USB 3.2 Gen 1 dan Gen 2. Nitro 5 dengan dukungan prosesor Intel menyertakan port Thunderbolt™ 4
Type-C. Sedangkan, model Nitro 5 dengan dukungan prosesor AMD telah mendukung USB® 4.
Laptop Gaming Acer Nitro 5 juga tersedia dalam sepasang model lain dengan layar berukuran 17,3 inci
(AN517-55, AN517-42) berpanel IPS (QHD/FHD 165 Hz, FHD 144 Hz).
Harga dan Ketersediaan
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Seluruh rangkaian laptop gaming Acer 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 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
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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.
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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.
Spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada model dan/atau wilayah. Semua model tergantung ketersediaan.
Hanya penutup atas, dasar, dan bawah yang terbuat dari logam. Area bingkai terbuat dari plastik ABS.
Tinggi Z laptop bervariasi dari 19,1 mm hingga 20,5 mm, tergantung pada titik pengukuran.
Waktu respons non-native. Dicapai melalui LCD Overdrive.
Menghasilkan hingga 3A pada 5V DC untuk pengisian daya USB. DC-in: memerlukan adaptor daya atau sumber daya yang
menyediakan 65W pada 20V. Untuk kinerja optimal, gunakan adaptor daya Acer bersertifikat atau perangkat Pengiriman
Daya USB.
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 120 Hz 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.
Garansi produk AMD tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh overclocking, bahkan ketika overclocking diaktifkan
melalui perangkat keras dan/atau perangkat lunak AMD. GD-26.
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