
 

 

 

Ziņu izlaidums 

Acer neticami plānais spēļu piezīmjdators 
Predator Triton 700 tiks komplektēts ar 
jaunāko NVIDIA GeForce GTX 1080 
videokarti 

Uzlabotās dzesēšanas tehnoloģijas ļaus panākt bezkompromisa 
veiktspēju nepārspējami kompaktā formātā  

TAIPEJA, TAIVĀNA (2017. gada 30. maijā) Ar lielu nepacietību gaidītais īpaši plānais spēļu 

piezīmjdators Predator Triton 700 Taipejas Computex izstādē bija Acer stenda centrālais 

apskates objekts ar savu neticami plāno korpusu, jaunāko videokarti un procesoriem, kā arī 

nozares vadošo dzesēšanas tehnoloģiju.  

Predator Triton 700 ietver jaunākās augstas veiktspējas NVIDIA® GeForce® GTX 1080 

(virstaktējamas) videokartes un standarta sprieguma 7. paaudzes Intel® Core™ procesorus 

elegantā 18,9 mm (0,74 collas) alumīnija korpusā, kas ir kļuvis iespējams, pateicoties Acer 

nozarē labākajiem AeroBlade™ 3D metāla ventilatoriem. Tie palielina gaisa plūsmu par 35%1, 

taču aizņem mazāk vietas ierīcē. Divi NVMe PCIe SSD diski2 RAID 0 konfigurācijā un līdz 32 GB 

DDR4 2400 MHz atmiņas palīdz nodrošināt, ka sistēma darbojas ar maksimālu atdevi. 

Lai panāktu patiesi visaptverošu spēļu pieredzi, virtuālajai realitātei piemērotais Predator 

Triton 700 piedāvā spilgtu, izteiksmīgu grafiku 15,6 collu Full HD IPS displejā, kas atbalsta 

NVIDIA® risinājumu G-SYNC™ izcili plūdenai spēlēšanai. Dolby Atoms® ieskaujošā skaņa un Acer 

tehnoloģija TrueHarmony™ nodrošina iekļaujošu audio ar skaidru un bagātīgu akustiku, savukārt 

Skype for Business sertifikāts garantē kvalitatīvu skaņu sarunu laikā bez aizturēm. 

Piezīmjdatora iespaidīgo parametru sarakstu noslēdz Killer DoubleShot™ Pro tīkla karte un 

Thunderbolt™ 3 savienojums, kas nodrošina ātrumu līdz 40 GB/s un atbalsta divkāršo 4K video 

izvadi. Predator Triton 700 ietver divus USB 3.0 portus (ar uzlādes funkciju izslēgtā režīmā), 

vienu USB 2.0 portu, HDMI 2.0 port, vienu DisplayPort savienotāju un Gigabit Ethernet portu 

tiem lietotājiem, kuri dod priekšroku kabeļu savienojumam. Tīkla funkciju nodrošina tehnoloģija 

http://go.acer.com/?id=84775
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Killer DoubleShot™ Pro, kura izvēlas ātrāko tīkla savienojumu (Ethernet vai bezvadu) un sūta 

visu prioritāro trafiku pa šo interfeisu, kamēr standarta trafiks tiek sūtīts pa otru interfeisu. 

Jauno un īpaši plāno spēļu piezīmjdatoru Predator Triton sērijas pirmajam pārstāvim Predator 

Triton 700 ir atturīgs, melns korpuss un minimālisma garā ieturēts dizains, ko raksturo precīzas 

kontūras un regulāras formas priekšējie stūri. Liela Corning® Gorilla® stikla plāksne virs 

tastatūras kalpo kā logs, kurā var redzēt piezīmjdatora dzesēšanas sistēmu — AeroBlade™ 3D 

ventilatoru un piecas siltumnovadīšanas caurules. Šī plāksne darbojas arī kā precizitātes 

skārienpaliktnis.  

Protams, ka neviens spēļu piezīmjdators nav pilnvērtīgs bez mehāniskās tastatūras, kas sniedz 

patīkamu teksta ievades pieredzi un īsus, precīzus reakcijas laikus. Taustiņiem ir RGB fona 

apgaismojums, un tos var individuāli programmēt. 

PredatorSense programmatūra ļauj spēlētājiem no viena centrālā interfeisa kontrolēt un 

pielāgot Predator Triton 700 parametrus, tostarp apgaismojumu, īsinājumtaustiņus, ventilatoru 

režīmu, kā arī veikt vispārēju sistēmas pārraudzību. 

Cena un pieejamība 

Spēļu piezīmjdators Predator Triton 700 būs pieejams augustā —Ziemeļamerikā cena sāksies no 

$2999, bet Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā sākumcena būs €3399. 

Precīzas specifikācijas, cenas un pieejamība ir atkarīga no reģiona. Lai uzzinātu vairāk par 

pieejamību, produktu specifikācijām un cenām konkrētos tirgos, sazinieties ar tuvāko Acer 

biroju, izmantojot vietni www.acer.com. 

 

Par kompāniju Acer 

Kompānija Acer ir dibināta 1976. gadā, un mūsdienās tā ir viena no pasaules vadošajām IKT kompānijām, un tā 
darbojas vairāk nekā 160 valstīs. Acer nākotnes plāni ir vērsti uz tādas vides izstrādi, kur aparatūra, programmatūra 
un pakalpojumi papildina viens otru, lai patērētājiem un uzņēmējiem pavērtu vēl nebijušas iespējas. Acer attīsta uz 
pakalpojumiem orientētas tehnoloģijas, pēta lietu internetu un izstrādā virtuālās realitātes risinājumus. Vairāk nekā 
7000 kompānijā strādājošo darbinieku darbojas izpētē, dizainā, mārketingā, pārdošanā un sniedz atbalstu produktiem 
un pakalpojumiem, kuri noņem barjeras starp cilvēkiem un tehnoloģijām. Lai saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet 
www.acer.com. 
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© 2017 Acer Inc. Visas tiesības paturētas. Acer un Acer logotips ir reģistrētas Acer Inc. preču zīmes. Pārējās preču 
zīmes, reģistrētās preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes, kas ir vai nav norādītas, pieder atbilstošajiem īpašniekiem. 
Visi piedāvājumi var tikt mainīti bez brīdinājuma vai saistībām, un tie var nebūt pieejami visos tirdzniecības kanālos. 
Norādītās cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas, kas var atšķirties atkarībā no vietas. Cenu var palielināt 
pārdošanas nodoklis. 

 

1 Rezultāti attiecas uz gaisa plūsmas ātrumu un ir iegūti, veicot sintētisko modelēšanu. Faktiskā veiktspēja var atšķirties 
atkarībā no modeļa. 
2 Specifikācijas var atšķirties atkarībā no modeļa un reģiona 

                                                                            


