
SIARAN PERS

Acer Hadirkan Laptop Nitro Terbaru dengan Prosesor Intel
Core Generasi ke-13 dan GPU NVIDIA GeForce RTX 40

Series
di Ajang CES 2023

Ringkasan Editor
• Jajaran laptop gaming Acer Nitro kini hadir dengan prosesor Intel® Core™ Generasi

ke-13 terbaru dan GPU Laptop Seri NVIDIA® GeForce RTX™ 40
• Laptop Nitro terbaru tersedia dalam ukuran layar 16 inci WUXGA/WQXGA atau layar

17.3 inci FHD/QHD, dengan penyimpanan hingga 2 TB dan memori DDR5 4800
hingga 32 GB

• Laptop gaming terbaru ini dilengkapi kipas ganda dengan 4 outlet kipas yang terletak
di sisi samping dan belakang, saluran udara bagian atas, dan didukung oleh pelumas
termal logam cair guna membantu pendinginan selama dipakai bermain
terus-menerus

Jakarta (4 Januari 2023) - Acer memperkenalkan rangkaian laptop gaming seri Nitro
terbaru di ajang Consumer Electronic Show (CES) 2023 di Las Vegas, Amerika Serikat.
Deretan laptop gaming Nitro baru yang semakin tangguh ini, dilengkapi dengan prosesor
Intel® Core™ Generasi ke-13 terbaru dan GPU NVIDIA® GeForce RTX™ Seri 40, dan
menyasar gamer kasual yang siap meningkatkan performa gameplay mereka dengan
pengalaman baru yang lebih imersif. Seri Nitro terbaru tersedia dalam 2 ukuran layar yakni
16 inci dan 17 inci, dan hadir dengan bodi yang lebih ringkas, lebih tipis, lebih ringan, serta
rasio layar-ke-bodi yang lebih  besar.

Selain menjelajah banyaknya game baru, atau bahkan mengedit montase video gameplay,
konstruksi solid di Nitro 5 terbaru juga memberikan pengalaman bermain game yang lebih
baik dan menarik.

GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series terbaru ditenagai arsitektur ultra-efisien “NVDIA
Ada Lovelace” yang menghadirkan lompatan besar pada performa dengan grafis bertenaga
AI. Dengan demikian gamer bisa merasakan dunia virtual yang nyata berkat ray tracing,
meningkatkan performa secara signifikan melalui DLSS 3, serta menghasilkan keunggulan
kompetitif dengan Reflex.

Acer Nitro 16
Laptop gaming Nitro 16 (AN16-51) baru hadir dengan area layar 5% lebih besar dari seri
terdahulu dan menampilkan layar WUXGA atau WQXGA 16 inci yang ditingkatkan dengan
kecepatan refresh 165 Hz yang mendukung NVIDIA® Advanced Optimus. Hal ini
memungkinkan pengguna untuk beralih secara dinamis antara grafis terintegrasi dan grafis
diskrit tanpa harus menyalakan ulang kembali. Dilengkapi dengan keyboard backlit RGB
4-zona dan menjaga warna tetap cerah dengan dukungan warna gamut 100% sRGB dan
rasio layar-ke-bofi hingga 84% untuk pengalaman menonton yang lebih menarik.



Acer Nitro 17
Didukung prosesor Intel® Core™ HX Generasi ke-13, tenaga Nitro 17 disimpan dalam sasis
dengan berat kurang dari 3kg, dan hadir dengan desain tipis 400.20 x 293.25 x 27.9/28.9
mm. Laptop 17,3 inci hadir dengan beberapa opsi tampilan, baik dengan layar FHD dengan
kecepatan refresh 144 Hz atau 165 Hz, atau tampilan definisi tinggi quad (QHD) dengan
kecepatan refresh 165 Hz. Nitro 17 menawarkan touchpad besar (125,0 mm x 81,6 mm),
rasio layar-ke-bodi 81%, dan keyboard dengan lampu latar RGB 4-zona untuk meningkatkan
pengalaman bermain game.

Laptop Acer Nitro yang sudah mendukung sistem operasi windows 11 hadir dengan memori
DDR5 4800 MHz hingga 32 GB, dengan ruang penyimpanan besar hingga 2 TB M.2 PCIe
Generasi ke-4. Gamer nantinya bisa menyimpan lebih banyak game, film, hingga rekaman
straming. Setiap pembelian Nitro 16 dan Nitro 17 akan dilengkapi dengan Xbox Game Pass
atau PC Game Pass selama satu bulan, yang memberi gamer akses ke ratusan judul PC
populer.

Unit Laptop Nitro memiliki kipas ganda dengan 4 outlet kipas yang terletak di sisi samping
dan belakang, saluran udara bagian atas, dan didukung oleh pelumas termal logam cair
guna membantu pendinginan selama dipakai bermain terus-menerus. Teknologi perangkat
lunak Nitro Sense juga disematkan pada setiap unit laptop, sehingga memungkinkan
pengguna mengatur suhu pada sistem saat digunakan, sekaligus menyesuaikan kecepatan
kipas maupun kinerja agar perangkat laptop tetap dingin dalam pengoperasian yang tinggi.

Setiap model Nitro 5 telah dilengkapi dengan Killer DoubleShot Pro dan Killer Wi-Fi 6 1650i
yang menghadirkan bandwidth lebih besar. Guna meningkatkan pengalaman bermain
maupun streaming, Nitro terbaru juga sudah dilengkapi dengan kamera HD, dua mikrofon,
serta 2 speaker dengan audio DTS:X® Ultra, sehingga pengguna bisa merasakan kualitas
audio terbaik. Pilihan konektivitas yang dihadirkan juga lengkap mulai dari port HDMI 2.1,
pembaca kartu microSD, dua port Thunderbolt™ 4 yang mendukung Power Delivery, dan
tiga port USB 3.2 Gen 2, dengan satu port yang memungkinkan pengisian offline.

Harga dan Ketersediaan
Seluruh rangkaian laptop & desktop seri Aspire 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.

https://www.acer.com/nextatacer
http://www.acerid.com


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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