Acer rozszerza swoją linię notebooków dla
graczy o model Predator Helios 300
Nowa linia oferuje ogromną wydajność w umiarkowanej cenie,
dzięki czemu notebooki przeznaczone dla graczy stają się bardziej
dostępne
Podsumowanie
•

Dostępne w wersji z monitorami FHD IPS 15,6 lub 17,3-cala, notebooki linii Predator Helios
300 wyposażone są w procesory Intel Core i7 lub i5 siódmej generacji o standardowym
napięciu (z możliwością przetaktowania)1, karty graficzne NVIDIA® GeForce® GTX 1060 lub
1050 Ti, szybką łączność bezprzewodową oraz dyski SSD

•

Podwójne wentylatory AeroBlade™ 3D2 sprawiają, że temperatura podczas gry nie wzrasta,
a oprogramowanie PredatorSense umożliwia przetaktowanie GPU1 i ułatwia kontrolę nad
systemem

•

Zamknięty w klasycznej, lecz eleganckiej obudowie z czerwonym podświetleniem
klawiatury; wybrane modele posiadają wzmocnioną metalową obudowę górną i klawiaturę

NOWY JORK (27 kwietnia 2017 r.) Podczas globalnej konferencji firmy Acer next@acer
zaprezentowana została nowa linia notebooków dla graczy Predator Helios 300. Notebooki
dostępne są z ekranami 15,6 i 17,3 cala, a ich czarna matowa obudowa z czerwonymi detalami
nadaje urządzeniu gamingowego charakteru. Wyposażone są w system Windows 10 oraz
zaawansowane funkcje i technologie, a wszystko to w przystępnej cenie.
Sercem notebooka Predator Helios 300 jest karta graficzna1 NVIDIA® GeForce® GTX 1060 lub 1050
Ti GPU z możliwością przetaktowania, połączona z procesorem siódmej generacji Intel Core i7
(7700HQ) lub i5 (7300HQ). Wysoką wydajność zapewnia także 16 GB pamięci DDR4 (możliwość
rozszerzenia do 32 GB), szybki dysk SSD SATA1 oraz dysk HDD 1 TB1. Klapka w dolnej obudowie
zapewnia łatwy dostęp do kart pamięci i dysków, a tym samym ich rozbudowę.
Predator Helios 300 wyposażony jest również w port USB 3.1 typu C, port USB 3.0
(umożliwiający ładowanie urządzeń zewnętrznych bez włączania notebooka), dwa porty USB 2.0

oraz złącze HDMI 2.0. Dzięki technologii 2x2 802.11ac łączność bezprzewodowa urządzenia jest
szybka, a dla tych, którzy wolą łącze kablowe, notebook posiada również port Gigabit Ethernet.
Jasny ekran FHD IPS 15,6 lub 17,3 cala zapewnia żywe, wyraziste obrazy, natomiast technologie
Dolby Audio™ Premium i Acer TrueHarmony™ - bogate, wciągające wrażenia akustyczne.
Certyfikat Skype for Business potwierdza doskonałą jakość dźwięku i brak zacięć podczas
rozmów oraz możliwość korzystania z komend głosowych Cortana with Voice.
Płynność gry zagwarantowana jest przez podwójny układ wentylatorów o ultracienkich łopatkach
AeroBlade™ 3D Fan2, utrzymujący optymalne temperatury pracy notebooka. Fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie PredatorSense w czasie rzeczywistym dostarcza informacje o
pracy systemu, więc gracze mogą monitorować i kontrolować jego parametry z jednego
centralnego interfejsu.

Ceny i dostępność
Notebooki Predator Helios 300 dla graczy z 15,6-calowym ekranem będą w Polsce w sierpniu
2017 roku.
Nowy Predator Helios 300 został zaprezentowany dzisiaj podczas konferencji prasowej
next@acer w Nowym Jorku, gdzie firma ogłosiła wprowadzenie na rynek szeregu nowych
urządzeń i usług dla graczy, twórców, rodzin, uczniów i przedsiębiorców. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.acer.com/nextatacer.
O firmie Acer
Firma Acer została założona w 1976 roku. Działa na rynku sprzętu elektronicznego, oprogramowania i usług, skupiając
się na badaniach, tworzeniu, promowaniu, sprzedaży i wspieraniu innowacyjnych produktów mających wzbogacać
życie codzienne. Oferta produktowa Acer obejmuje komputery PC, monitory, projektory, serwery, tablety, smartfony
i urządzenia ubieralne. Firma tworzy również rozwiązania chmurowe dla Internetu Rzeczy. W 2016 firma Acer
świętuje swoje 40-lecie, pozostając wciąż jedną z 5 czołowych firm na świecie. Zatrudnia 7000 pracowników i jest
obecna w ponad 160 krajach. Odwiedź www.acer.com by dowiedzieć się więcej.
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Wyłącznie w modelach G3-572, G3-573 i PH317-51
W wybranych modelach
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