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Acer täiendab oma Predatori sarja arsenali
võimsate ja läbinisti lahedate
mänguarvutite ning 35-tollise HDR-kuvariga
Nelja graafikakaardi ja 18-tuumaliste protsessoritega Acer Predator Orion
9000 on väga võimekas mängimis- ja sisuloomeplatvorm. Nõgus kuvar Acer
Predator X35 toetab tehnoloogiat NVIDIA® G-SYNC™ ja Acer HDR Ultra™ ning
pakub uskumatut visuaalset elamust. Suurepärasele mänguarvutile annavad
viimse lihvi uued Predatori tarvikud.
Toimetaja kokkuvõte
•
•

•

•

Ülemaailmsete mänguriistvara arendajate eesotsas olev Acer lisab oma auhinnalisele
Predatori sarjale uut jõudu.
Hõlpsalt virtuaalreaalsusrakendusi käitavad ja 8K UHD eraldusvõimet toetavad Acer Predator
Orion 9000 sarja arvutid saab varustada koguni 18-tuumalise ja 36-lõimelise protsessoriga
Intel® Core™ i9 Extreme Edition, kuni nelja graafikakaardiga AMD Radeon™ RX Vega või SLI
tehnoloogiat kasutavate kahe graafikakaardiga NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti.
Nõgus kuvar Acer Predator X35 toetab tehnoloogiat NVIDIA® G-SYNC™ ja Acer HDR Ultra™ ning
töötab kiirel värskendussagedusel 200 Hz, tagades hämmastavalt sujuva ja erksa
kuvakvaliteedi.
Mängimiseks ettenähtud peakomplekt Predator Galea koos tehnoloogiaga Acer TrueHarmony™
3D Soundscape võimaldab mängu täielikult sisse elada ning uued Predator Cestuse sarja
kuuluvad mängimishiired on varustatud ainulaadse topeltlülitiga, mille abil saab mängija
vastavalt mängule reguleerida klõpsamistugevust.

BERLIIN, SAKSAMAA (30. august, 2017) – täna teatas Acer, et täiendab Predatori mänguarvutite
sarja muuhulgas tootja seni võimsaima mänguarvuti, Windows 10-ga Predator Orion 9000 eri
variantidega, kuvariga Predator X35, mis kasutab ülisujuva jõudluse ja uskumatu kuvakvaliteedi
saavutamiseks tehnoloogiaid NVIDIA® G-SYNC™ ja Acer HDR Ultra™. Acer pakub ka uut Predatori
peakomplekti ja hiirt, et mänguelamus oleks veelgi mõnusam ja juhitavam.

Acer Predator Orion 9000 sari: silmnähtavalt võimas
Kriitikute hirmutamiseks ja mänguinnu suurendamiseks mõeldud Predator Orion 9000 sarja
arvutid on välimuselt ranged ja kosmoselaevale sarnaneva mustjashõbedase värvusega,

esipaneeli külgedel on kohandatav RGB-valgustus. Korpuse külgaknast on näha muljetavaldavalt
võimas sisu. Avause suurusele vaatamata on arvuti kujundatud nii, et see oleks kaitstud
elektromagnetiliste häirete ees. Valikulised ventilaatorid koos kohandatava RGB-valgustusega
loovad sellise virtuaalse valgusetenduse, mis muudab välimuse veelgi köitvamaks. Uutel
korpustel on kaks sanga ja süsinikkiust mustriga kaetud rattad, mille abil saab arvutit hõlpsasti
ühest kohast teise liigutada. Osi ja ventilaatoreid saab lihtsasti vahetada, kuna külgpaneelide
avamiseks pole tööriistu vaja ja korpuse pealmine osa avaneb lükates. Tänu eest
juurdepääsetavale peakomplekti hoidikule ja tõhusale juhtmehaldussüsteemile on mängimisala
alati korras.
„Predator Orion 9000 on kõige võimsam arvuti, mille oleme seni ehitanud“, ütles Aceri ITtoodete äriüksuse lauaarvutite valdkonna juht Jeff Lee. „Nelja graafikakaardi ja 18-tuumaliste
protsessoritega platvorm on kõik, millest nii mängusõbrad kui intensiivset graafikatööd
harrastavad inimesed on eales unistanud“.

Vedelikjahutus ja IceTunnel 2.0 hoiab seadme seest jaheda
Predator Orion 9000 sarjal on vedelikjahutus
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ja Aceri IceTunnel 2.0 hoiab arvuti

sisetemperatuuri mängupõnevusele vaatamata normaalsel tasemel. IceTunnel 2.0 on täiustatud
õhuvoolu haldamise lahendus, millega eraldatakse süsteem nutikalt mitmeks soojustsooniks, kus
on soojuse väljutamiseks eraldi õhukanalid. Suured eesmised ja pealmised metallist
võrkpaneelid lasevad sisse külma õhku ja võimaldavad vedelikjahutusega keskprotsessori
soojusel väljuda ning ette, peale ja taha on võimalik paigaldada kuni viis 120 mm ventilaatorit,
mis juhivad korpusesse külma õhku. Salvestusseadmete jahutamiseks suunatakse osa õhust
emaplaadi aluse taha. Graafikakaartidel on puhurventilaatorid, mis juhivad kuumuse välja
korpuse tagaosast. Toiteplokil on ülekuumenemise ärahoidmiseks oma jahutussüsteem.

Ülivõimas mängu- ja sisuloomeplatvorm
Acer on üks esimesi suuremaid arvutitootjad, kes kasutab mänguarvutis AMD uusimat
graafikakaarti Radeon™RX Vega. Lisaks tõstab tootja latti sellega, et toetab kuni nelja Radeon RX
Vega lisamist, mis võimaldab ülimalt realistlikku kuvakvaliteeti liikuvate kaadrite, suure
eraldusvõime, stereoheli ja kiire värskendussageduse juures. Mängijad saavad valida ka SLI
tehnoloogiaga töötavad kaks NVIDIA

®

GeForce® GTX 1080Ti graafikakaarti, mis tulevad

virtuaalreaalsusfunktsioonidega suurepäraselt toime.
„See, et Acer on valinud AMD Radeon™ RX Vega graafikakaardi oma seni võimsaima arvuti
varustusse, on meie jaoks väga põnev. RX Vega sobib Predator Orioniga nii ilu kui võimekuse
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poolest ideaalselt. Üks RX Vega võimaldab ülisuurt eraldusvõimet ja 60 kaadrit sekundis – ning
seda ülisujuvalt. Uute teedrajavate funktsioonidega (nt High Bandwidth Cache Controller ja
Rapid Packed Math) võivad mängijad olla kindlad, et süsteemi jõudlus on parimal tasemel ka
uusimate mängude täiel määral nautimiseks“, lausus AMD Radeon Technologies Groupi mängude
üksuse asepresident ja tegevjuht Scott Herkelman.
Predator Orion 9000 on võimalik paigaldada uusim 18-tuumaline protsessor Intel® Core™i9
Extreme Edition ja kuni 128 GB nelja kanaliga DDR4 mälu, mis võimaldavad süsteemil tõhusalt
toime tulla intensiivsete töötlustoimingutega ning pakkuda seejuures erakordset jõudlust.
„Uued Intel Core’i X-seeria protsessorid viivad lauaarvutid uuele tasemele: uskumatu jõudluse
toore jõu igasuguse megategumtööga toimetulekuks tagab kuni 18 tuuma ja 36 lõime“, ütles
Inteli lauaarvutite osakonna tegevjuht Anand Srivatsa. „Tänu heale koostööle Aceriga on
Predator Orion 900 varustatud protsessoriga Intel Core i9 Extreme Edition ja selle enneolematut
võimsust saavad kõik näha“.
Ühe nupuvajutusega saavad mängijad ülekiirendamise abil valida supervõimsuse.
Suurepärasteks ühendusvõimalusteks on kaks teise põlvkonna USB 3.1 porti (üks C- ja teine Atüübi port), kaheksa esimese põlvkonna USB 3.1 porti (üks C- ja seitse A-tüübi porti) ning kaks
USB 2.0 porti (A-tüübi pordid). Predator Orion 9000 toetab arvuti töökiiruse, jõudluse,
võimekuse suurendamiseks kuni kolme M.2 pesa ning videokaartide lisamiseks on rohkelt ruumi
neljas PCIe ×16 pesas2.

Acer Predator X35: hämmastavalt kvaliteetne kuva
See suur kuvar on 35-tolline ja kuvasuhtega 21:9, lummavalt nõgusa 1800R ekraaniga ning terava
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kvantpunkttehnoloogiaga kuvar pakub suures dünaamilises vahemikus parimat võimalikku
kontrastsust. Tänu kohalikule LED-hämardamisele 512 eraldi kontrollitavas tsoonis valgustatakse
ainult vajalikus kohas ja vajaduse korral. Lisaks 90% standardis DCI-P3 kajastuvatele värvidele
pakub Predator X35 ka traditsioonilise dünaamilise ulatusega kuvaritest mitu korda suuremat
heledusulatust. Tänu kiirele reageerimisajale (4 ms), kiirele 200 Hz värskendussagedusele ning
NVIDIA G-SYNC-ile kuvatakse mäng sujuvalt, ühtlaselt ja moonutusteta.
Predator GameView’ga varustatud kuvaril on kaheksa eelmääratletud kuvarežiimi, millega saab
kuva optimeerida eri tüüpi tegevuste jaoks. Lisaks režiimidele Standard, ECO, Graphic ja Movie
(tava-, säästu-, graafika- ja filmirežiim) on saadaval ka kolm erilist mängurežiimi Action, Racing
ja Sports (märul, võidusõit ja sport), mille saab aktiveerida kiirklahvi või ekraanil kuvatava
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menüü kaudu. Mängijad saavad määrata ka kohandatud profiili ja programmeerida režiimid
vastavalt eelistustele.
Tehnoloogia Acer BlueLightShield™ võimaldab klientidel valida ekraanil kuvatavast menüüst
sinise valguse vähendamiseks ühe neljast erinevast filtrisättest. Esmaklassiline vertikaalse
joondusega paneel tagab laia vaatenurga – nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt kuni 178
kraadi. Lisaks võimaldab tehnoloogia Dark Boost hämaras keskkonnas näha erinevaid üksikasju.

Mänguelamust suurendavad Predatori vidinad
Mängimiseks loodud peakomplekt Predator Galea 500 tekitab vahetu mängukeskkonna, kus lisaks
mängu erinevate elementide nägemisele neid ka kuulete. Tehnoloogia Acer TrueHarmony™ 3D
Soundscape loob akustilise helipildi vastavalt mängija pea asendile ja mõjub nii veenvalt, et heli
tuleks justkui ühest kindlast suunast. Predator Galea 500 peakomplekti valjuhääldimembraanid
on tehtud looduslikust tselluloosist ja kummist ümbrisega ning edastavad kõrgeid helisid selgelt
ja madalaid kõlavalt. Lisaks on peakomplekt kõne ning kesk- ja kõrgsageduse helide täpseks
taasesitamiseks hea reageerimisvõimega, samuti aitab akustiliste omadustega õõnsus edastada
tugevat rütmilist bassi. Predator Galea 500 on kohandatav. Kasutajad saavad valida kolm režiimi
seast: EQ Music, Movie ja Sport (ekvalaiseriga muusika, film ja sport).
Uuel mänguhiirel Predator Cestus 500 on ainulaadne topeltlüliti, mis võimaldab mängijatel
vastavalt mängule reguleerida klõpsamistugevust (nt tulistamismängudes liikudes võib vaja olla
kiiremat reaktsiooniaega ja strateegiamängudes manööverdades tuimemat reaktsiooni). Hiirel
on 16,8 miljoni värviga RGB-valgustus, 8 valgustusmustrit, viis sisemist profiilisätet, 8
programmeeritavat nuppu ja kullatud USB-liides.

Hinnad ja saadavus
Predator G9 sarja arvutid on saadaval Põhja-Ameerikas detsembrist hinnaga alates 1999 USA
dollarit ning EMEA-piirkonnas novembris hinnaga alates 1999 eurot.
Kuvar Predator X35 on saadaval 2018. aasta esimesest kvartalist.
Peakomplekt Predator Galea 500 on saadaval Põhja-Ameerikas novembrist hinnaga 299,99 USA
dollarit ning EMEA-piirkonnas novembris hinnaga 299,99 eurot.
Peakomplekt Predator Cestus 500 on saadaval Põhja-Ameerikas novembrist hinnaga 79,99 USA
dollarit ning EMEA-piirkonnas novembris hinnaga 89,99 eurot.
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Täpsed tehnilised andmed, hinnad ja saadavus on regiooniti erinevad. Kui soovite teavet selle
kohta, missugune on pakutavate toodete kättesaadavus, tehnilised andmed ja hinnad eri
turgudel, pöörduge oma lähima Aceri kontori või edasimüüja poole veebisaidil www.acer.com.
Uusi Predatori arvuteid, kuvarit ja tarvikuid esitleti täna IFA-s Saksamaal pressiüritusel
next@acer, kus firma teatas mitme uue seadme ja lahenduse turule toomisest. Lisateavet leiate
lehelt acer.com/nextatacer.
Teave Aceri kohta
Acer asutati 1976. aastal ja praegu on see üks maailma suurematest IKT-ettevõtetest, millel on
esindused enam kui 160 riigis. Acer on pööranud oma pilgu tulevikku ning võtnud eesmärgiks
luua maailm, kus riistvara, tarkvara ja teenused on omavahel põimunud, et pakkuda uusi
võimalusi nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. Aceri 7000 ja enam töötajat on pühendunud selliste
toodete ja lahenduste uurimisele, väljatöötamisele, turustamisele, müügile ja toetamisele,
mille abil kõrvaldada barjäärid inimeste ja tehnoloogia vahel (alates teenustele suunatud
tehnoloogiatest kuni asjade Interneti ning mängimise ja virtuaalreaalsuseni). Lisateavet leiate
veebilehelt www.acer.com.
Avalikud kontaktid
Jan Trzupek

Tel. +48 730 954 282

E-post: jtrzupek@wec24.pl
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kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid ja/või teenusemärgid, kas viidatud või muul viisil esitatud, kuuluvad nende vastavatele
omanikele. Kõiki pakkumisi võidakse ette teatamata või mingite kohustusteta muuta ja kõik pakkumised ei pruugi olla kõigi
müügikanalite kaudu saadaval. Loetletud hinnad on tootja soovituslikud jaemüügihinnad ja need võivad regiooniti erineda. Lisandub
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Tehnilised andmed võivad olenevalt mudelist ja regioonist erineda.
Avatud pesade arv sõltub konfiguratsioonist
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