Informacja prasowa

Predator Orion 9000 w wersji ekstremalnej
Topopowy model gamingowego komputera Predator Orion 9000 jest już dostępny w
Polsce w specyfikacji obejmującej m.in. procesor Intel Core i9, karty graficzne NVIDIA
GeForce RTX 3090 lub 3080 i nawet 64 GB pamięci RAM.
Orion 9000 to najbardziej zaawansowany model desktopa z rodziny Predator. Komputer
zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu w szczególnie wymagających grach, w
streamingu wideo i montażu filmów. Na polskim rynku Orion 9000 dostępny jest już w
wyjątkowo mocnych wersjach z procesorami Intel Core i9, kartami graficznymi NVIDIA
GeForce RTX 3090 lub RTX 3080 i nawet 64 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono w nim
3 TB dysk HDD i dwa dyski SSD o pojemności 1 TB każdy.
„Predator Orion 9000, wyposażony w procesor Intel Core i9 i układ graficzny NVIDIA
GeForce RTX 3090 to jeden z najmocniejszych komputerów gamingowych na rynku.
Wsparciem dla jego podzespołów jest również wydajny układ chłodzenia, dzięki któremu
desktop poradzi sobie z nawet największymi obciążeniami pojawiającymi się podczas
długiej rozgrywki” – powiedział Karol Szudzik, Product Manager w Acer Polska.
Podzespoły komputera zostały zamknięte w obudowie, której boczny panel wykonano z
hartowanego szkła. To efektowne rozwiązanie pozwala użytkownikowi zajrzeć do wnętrza
desktopa i zobaczyć całą konstrukcję urządzenia – m.in. trzy podświetlane wentylatory
Predator FrostBlade, których zadaniem jest zapewnienie Orionowi 9000 niskiej
temperatury i prawidłowej cyrkulacji powietrza nawet podczas najintensywniejszej
rozgrywki. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem procesora i pozostałych
podzespołów jest również układ chłodzenia cieczą.
Orion 9000 umożliwia łatwą rozbudowę oraz modernizację. Pozwala na wpięcie nawet
trzech 3,5-calowych dysków HDD i dwóch 2,5-calowych dysków SDD, z możliwością ich
wymiany. Demontaż bocznego panelu i instalacja dodatkowych komponentów nie wymaga
od użytkownika wykorzystania żadnych specjalistycznych narzędzi.

Cena i dostępność
Komputery Predator Orion 9000 dostępne są w sklepach Media Expert. Cena zestawów, w
zależności od konfiguracji, wynosi od 17 999 do 22 999 zł.

O marce Predator
Predator to należąca do firmy Acer marka dla graczy, obejmująca pełną gamę sprzętu najwyższej jakości, zaprojektowanego z myślą
o najbardziej wymagających i zaangażowanych fanach gier. Marka Predator jest obecna na rynku od 2015 r. i wyróżnia się na tle
konkurencji swoim wizerunkiem, sposobem komunikacji i doskonałą jakością produktów. W skład portfolio produktowego marki
Predator wchodzą komputery stacjonarne, notebooki, monitory oraz fotele dla profesjonalnych graczy. Predator jest oficjalnym
partnerem turniejów esportowych Intel Extreme Masters, dostarcza również sprzęt podczas rozgrywek Major w grze Rainbow Six.

O firmie Acer
Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami, projektowaniem, sprzedażą
marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje
komputery osobiste, wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również
rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5
największych na świecie firm zajmujących się komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com.
© 2021 Acer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer i logo Acer są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Acer Inc. Inne znaki
towarowe, zastrzeżone znaki towarowe lub znaki usługowe, niezależnie od tego, czy zostały w ten sposób oznaczone, są własnością
ich właścicieli. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Intel Corporation lub jej podmiotów
zależnych. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia, nie są wiążące i mogą nie być dostępne we wszystkich kanałach
sprzedaży. Podane ceny są sugerowanymi przez producenta cenami detalicznymi i mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
Obowiązuje dodatkowy podatek od sprzedaży.
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