
 

 

Acer izlaiž brīvībā Predator Triton 700 — 
plāno, bet jaudīgo spēļu piezīmjdatoru, kas 
nepieļauj kompromisus 

Graciozais, minimālisma stilā ieturētais dizains apvieno izmēru, 

veiktspēju un funkcijas pareizajās proporcijās 

Redaktora apskats 

• Predator Triton 700 alumīnija korpuss apvieno 15,6 collu FHD IPS displeju un labākās savas 

klases tehnoloģijas plānā, tomēr jaudīgā spēļu piezīmjdatorā, kas nepieļauj kompromisus. 

• Duālie Acer AeroBlade™ 3D ventilatori nodrošina lielisku termoregulāciju, neliekot atteikties 

no īpaši plānā dizaina 

• Spēlēm nepieciešamās tehnoloģijas un funkcijas ietver standarta sprieguma 7. paaudzes 

Intel® Core™ procesorus, jaunākās NVIDIA® GeForce® GTX 10-Series grafikas, ātrdarbīgos 

NVMe PCIe SSD un zibensātro Thunderbolt 3. 

• Lai komplekts būtu nevainojams, Triton 700 ietver arī mehānisko tastatūru, PredatorSense 

programmatūru un NVIDIA G-SYNC™ monitora atbalstu. 

ŅUJORKA (2017. gada 27. aprīlis) — šodien Acer next@acer globālajā preses konferencē 

Ņujorkā uzņēmums iepazīstināja ar jaudīgo un plāno Predator Triton 700 spēļu piezīmjdatoru. 

Piezīmjdatora slaikais 18,9 mm (0,74 collu) 2,6 kg (5,7 mārciņu) alumīnija korpuss ietver 

15,6 collu FHD IPS displeju un savā klasē labākās datortehnoloģijas, iegūstot ideālu izmēra un 

veiktspējas līdzsvaru, neatsakoties no termoregulācijas, funkcijām vai izturības. 

Kā pirmajam no jaunās īpaši plāno Predator Triton spēļu piezīmjdatoru sērijas, tā neuzkrītošo 

melno korpusu raksturo minimālisma dizains ar taisnām kontūrām un nošķeltiem priekšējiem 

stūriem. Lielā stikla plāksne virs tastatūras kalpo kā logs uz piezīmjdatora dzesēšanas sistēmu, 

parādot AeroBlade™ 3D ventilatoru un piecas siltuma caurules, un darbojas arī kā Precision 

Touchpad skārienpaliktnis.  
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Ierīci darbina standarta sprieguma 7. paaudzes Intel® Core™ procesors, jaunākās augstas 

veiktspējas NVIDIA® GeForce® 10-Series grafikas, divi NVMe PCIe1 SSD RAID 0 konfigurācijā un līdz 

pat 32 GB DDR4 2400 MHz atmiņa.   

Lai nodrošinātu patiešām visaptverošu spēļu baudījumu, VR iespējām gatavais Predator 

Triton 700 piedāvā spilgtas un košas krāsas 15,6 collu FHD IPS displejā ar NVIDIA® G-SYNC™ 

atbalstu ārēja monitora pievienošanai.  Dolby Audio™ Premium un Acer TrueHarmony™ nodrošina 

visaptverošu skaņu ar dzidru un bagātīgu akustiku.  Skype darbam sertifikācija nodrošina 

sarunām skaidru skaņu bez aizkaves. 

Piezīmjdatora jaudīgo funkciju sarakstu noslēdz Killer DoubleShot Pro tīklošana un 

Thunderbolt™ 3 savienojums, kas nodrošina līdz pat 40 Gb/s ātrumu un atbalsta duālo 4K video 

izvadi. Predator Triton 700 ir arī divi USB 3.0 porti (nodrošina USB uzlādi izslēgtā režīmā), viens 

USB 2.0 ports, HDMI 2.0 ports, viens DisplayPort savienotājs un Gigabit Ethernet ports tiem, kas 

dod priekšroku vada savienojumam. Tīklošanu nodrošina Killer DoubleShot™ Pro tehnoloģija, kas 

izvēlas ātrāko tīkla savienojumu (Ethernet vai bezvadu) un visu augstas prioritātes datplūsmu 

sūta, izmantojot šo interfeisu, savukārt standarta datplūsmai izmanto otru interfeisu. 

Protams, neviens spēļu piezīmjdators nebūs pilnīgs bez mehāniskās tastatūras, kas nodrošina 

lieliskas rakstīšanas iespējas un ātru un precīzu reaģēšanu. Taustiņiem ir RGB 

aizmugurapgaismojums, un tos var programmēt individuāli. 

PredatorSense programmatūra ļauj spēlētājiem vadīt un pielāgot Predator Triton 700 svarīgākās 

funkcijas no viena centralizēta interfeisa, tostarp apgaismojumu, karstos taustiņus, ventilatora 

vadību un vispārīgu sistēmas pārraudzību. 

Triton divu ventilatoru sistēmas darbību nodrošina Acer patentētie AeroBlade™ 3D ventilatori ar 

īpaši plānām metāla lāpstiņām, kas nodrošina nevainojamu ierīces dzesēšanu arī tad, ja noris 

spraiga darbība. 

Precīza specifikācija, cenas un pieejamība dažādos reģionos var atšķirties. Lai uzzinātu vairāk 

par pieejamību, produktu specifikācijām un cenām noteiktos tirgos, lūdzu, sazinieties ar tuvāko 

Acer Acer pārstāvniecību, izmantojot vietni www.acer.com. 

Šodien next@acer preses pasākumā, kas norisinājās Ņujorkā, uzņēmums iepazīstināja ar jauno 

Predator Triton 700 un paziņoja par jaunu ierīču un risinājumu klāstu spēļu cienītājiem, radošo 
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profesiju pārstāvjiem, ģimenēm, studentiem un profesionāļiem. Lai iegūtu papildinformāciju, 

apmeklējiet vietni www.acer.com/nextatacer. 

Par Acer 

1976. gadā dibinātais uzņēmums Acer ir aparatūras, programmatūras un pakalpojumu uzņēmums, kura darbība ir 
veltīta novatorisku produktu, kas uzlabo cilvēku dzīvi, izpētei, izveidei, mārketingam, pārdošanai un atbalstam. Acer 
produktu klāsts ietver datorus, displejus, projektorus, serverus, planšetdatorus, viedtālruņus un valkājamās 
viedierīces. Tas izstrādā arī mākoņrisinājumus, kas apvieno lietisko internetu. 2016. gadā uzņēmums Acer svinēja 
40 gadu jubileju un ir viens no 5 vadošajiem datoru ražotājiem pasaulē. Tas nodarbina 7000 cilvēku visā pasaulē un 
darbojas vairāk nekā 160 valstīs. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.acer.com. 

Kontakti medijiem 

PanAm reģions — Lisa Emarda (Lisa Emard)  Tālr.: +1 949 471 7705 E-pasts: lisa.emard@acer.com 
EMEA reģions — Manuels Linnigs (Manuel Linnig)  Tālr.: +41 91 2610 522 E-pasts: 
manuel.linnig@acer.com 
Korp./Āzija — Stīvens Čangs (Steven Chung)  Tālr.: +886 2 86913202 E-pasts: steven.h.chung@acer.com 
 
 
© 2017 Acer Inc. Visas tiesības paturētas. Acer un Acer logotips ir reģistrētas Acer Inc. preču zīmes. Citas preču 
zīmes, reģistrētās preču zīmes un/vai pakalpojumu zīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums neatkarīgi no tā, vai tas ir 
atsevišķi norādīts. Visi piedāvājumi var tikt mainīti bez brīdinājuma un jebkādām saistībām un var nebūt pieejami 
visos pārdošanas kanālos. Šeit norādītās cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas un dažādos reģionos var 
būt atšķirīgas. Papildus piemērojams pārdošanas nodoklis. 

                                                                            

1 Specifikācijas ar atšķirties atkarībā no modeļa un reģiona 
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