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Acer Perkenalkan Mode Ultra 3D di SpatialLabs TrueGame
pada Ajang CES 2023

Teknologi stereoskopik 3D SpatialLabs TrueGame dari Acer menghadirkan mode Ultra 3D
terbaru, diperkuat dukungan rendering 3D stereo, dan profil game yang baru diluncurkan
untuk dinikmati

Ringkasan Editor
● Mode 3D Ultra di SpatialLabs TrueGame memungkinkan gamer menjelajah lebih dalam

ke dunia game 3D selain mode game 3D+
● Gamer dapat menyesuaikan efek 3D stereo berdasarkan preferensi visual dan kinerja

mereka dengan fitur 3D Sense
● Aplikasi TrueGame SpatialLabs membuka gameplay 3D stereoskopik sekali klik dan

akses ke judul AAA seperti God of War, Kena:Bridge of Spirits, Octopath Traveler, Ori
and the Will of the Wisps, dan Psychonauts 2

● Forum TrueGame baru di Komunitas SpatialLabs membuat gamer bisa bertukar ide
dan pengalaman

Jakarta (9 Januari 2023) - Acer beberapa waktu lalu mengumumkan pembaruan besar
untuk TrueGame SpatialLabs, aplikasi game 3D tanpa kacamata, dengan tambahan mode
Ultra 3D, pada ajang pameran industri teknologi terbesar di dunia, Consumer Electronic
Show (CES) 2023 yang diadakan di Las Vegas Amerika Serikat. Fitur baru ini menawarkan
pengalaman gaming 3D terbaik kepada para gamer dengan kemampuan rendering stereo
yang ditingkatkan, memproyeksikan gambar dengan kedalaman dan geometri 3D yang
nyata. SpatialLabs TrueGame dirancang untuk para gamer yang suka menjelajah dan
memberikan waktu untuk diri mereka sendiri dalam gameplay yang imersif, dan berfungsi
sebagai media untuk menjelajahi dan mengalami realitas baru saat mereka memulai
pencarian harta karun dan kejayaan.

Pembaruan juga mencakup 3D Sense, kumpulan konfigurasi efek stereo 3D yang sesuai
dengan preferensi pemain dalam hal detail visual, efek, dan intensitas kedalaman 3D.
TrueGame memungkinkan game disajikan dan dipersonalisasi untuk setiap pemain, serta
memugkinkan pembaruan judul game dengan profil baru yang ditambahkan setiap bulan,
termasuk daftar judul AAA hari ini dan game klasik teratas yang dapat dinikmati pengguna
dalam kemegahan 3D penuh mereka.

“Pengembangan game adalah bentuk seni yang mengajak developer untuk mewujudkan
impian mereka ke dalam dunia 3D yang luar biasa realistis dan mempesona. Ini adalah
upaya yang membutuhkan investasi waktu dan kreativitas yang sangat besar.” kata Jerry
Kao, Co-COO, Acer Inc. “Pengalaman menonton para gamer yang saat ini sangat terbatas
dengan perangkat layar 2D, berubah dengan SpatialLabs TrueGame saat kami terus
mendorong pengalaman bermain game membungkus 3D dengan menambahkan 3D
geometris penuh dan melepaskan kekuatan teknologi 3D stereoskopis.



SpatialLabs TrueGame 3D Ultra – Pengalaman Gaming 3D Terbaik
Mode TrueGame 3D Ultra SpatialLabs memberikan pengalaman baru performa 3D
stereoskopik ke dunia game, memungkinkan pemain terjun lebih dalam ke dunia hiburan 3D
baru. Ini menggunakan kombinasi solusi pelacakan mata SpatialLabs, tampilan 3D
stereoskopik, dan teknologi rendering adegan waktu nyata untuk menghidupkan adegan,
objek, dan karakter 3D yang memukau. Pengguna dapat langsung menikmati permainan 3D
stereoskopis dengan satu klik tombol, karena fungsi Game Play Satu-klik yang dipatenkan
memungkinkan TrueGame untuk secara otomatis meluncurkan game yang diinstal dengan
profil 3D yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Dengan SpatialLabs TrueGame yang
memanfaatkan informasi yang disertakan pengembang tentang shader dan geometri 3D
dalam game, penambahan kamera virtual kedua pada mode 3D Ultra menawarkan
pengalaman perendaman 3D yang berbeda dari yang lain.

Profil game yang mendukung mode TrueGame 3D Ultra baru menyertakan judul AAA
terbaru dan daftar judul game populer untuk dijelajahi. Dengan kemudahan penggunaan
aplikasi TrueGame dan penambahan profil 3D Ultra yang dioptimalkan, penggemar 3D
dapat dengan mudah menikmati efek 3D stereoskopis bebas kacamata yang lebih halus dan
lebih luas, yang dikembangkan khusus untuk setiap judul game. Pemain TrueGame dan
fanatik game 3D juga dapat terlibat satu sama lain di forum Komunitas SpatialLabs
TrueGame, sebuah ruang terbuka tempat mereka dapat mengekspresikan ide, berbagi
pengalaman, dan belajar dari sesama gamer.

Harga dan Ketersediaan
Mode 3D Ultra di SpatialLabs TrueGame tersebut diperkenalkan di Las Vegas, Amerika
Serikat pada konferensi pers global next@acer. Kunjungi laman
https://www.acer.com/nextatacer untuk melihat pengumuman seluruh produk baru di
next@acer. 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 adalah salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih
dari 160 negara. Acer berevolusi dengan industri dan mengubah gaya hidup, berfokus menciptakan dunia di
mana perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan akan saling menyatu, menciptakan ekosistem dan
membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. 7.500 karyawan Acer berdedikasi pada riset, desain,
pemasaran, penjualan, dan dukungan produk dan solusi yang mendobrak batasan 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 15 tahun berturut-turut sejak tahun 2008 - 2022.
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 105 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.
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