
 

 

 

Pranešimas spaudai 

„Acer“ plečia žaidimams skirtų nešiojamųjų 
kompiuterių liniją, pristatydama galingą 
„Predator Helios 300“ 

Naujuosiuose kompiuteriuose pateikiamos efektyvios funkcijos už 

vidutinę kainą, todėl galingi žaidimams skirti nešiojamieji 

kompiuteriai tapo įperkamesni. 

Redaktoriaus apžvalga 

• Su 15,6 colio arba 17,3 colio FHD IPS ekranais pateikiamuose „Predator Helios 300“ serijos 

kompiuteriuose sumontuoti  septintos kartos „Intel Core i7“ arba „Intel Core i5“ 

standartinės įtampos procesoriai, spartinimo funkciją palaikanti „1 NVIDIA® GeForce® GTX 

1060“ arba „GeForce GTX 1050Ti“ vaizdo plokštė, sparčios belaidžio ryšio technologijos ir 

netrinieji loginiai diskai. 

• Du „AeroBlade™“ 3D ventiliatoriai2 užtikrina sklandų žaidimą, o „PredatorSense“ 

programinė įranga leidžia lengvai valdyti GPU spartinimo funkciją1 bei visą sistemą. 

• Klasikinis, bet skoningas žaidimams pritaikytas korpusas su klaviatūros raudonu foniniu 

apšvietimu kai kuriuose modeliuose papildytas metaliniu viršutiniu dangčiu ir klaviatūros 

pagrindu, kurie užtikrina didesnį kompiuterio tvirtumą. 

NIUJORKAS (2017 m. balandžio 27 d.) Šiandien  Niujorke vykusioje „Acer“ „next@acer“ 

spaudos konferencijoje įmonė pristatė savo naująją „Predator Helios 300“ žaidimams skirtų 

nešiojamųjų kompiuterių liniją.  Su 15,6 colio arba 17,3 colio ekranais pateikiamų kompiuterių 

matinis juodas korpusas yra pagyvintas skoningais raudonais akcentais, kurie suteikia įrenginiams 

modernaus ir žaismingo dizaino įspūdį. Naujuosiuose žaidimams skirtuose nešiojamuose 

kompiuteriuose įdiegta „Windows 10“ sistema teikia efektyvias funkcijas ir technologijas už 

vidutinę kainą, todėl jie tapo įperkamesni. 

„Predator Helios 300“ sumontuota spartinimo funkciją palaikanti1 „NVIDIA® GeForce® GTX 1060“ 

arba „GeForce GTX 1050Ti“ vaizdo plokštė kartu su septintos kartos „Intel Core i7“ (7700HQ) 

arba „Intel Core i5“ (7300HQ) procesoriumi užtikrina išskirtinį našumą.  Visus apdorojimo 

procesus palaiko iki 16 GB talpos DDR4 atmintis (kurią galima padidinti iki 32 GB), spartusis SATA 
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SSD1 ir 1 TB HDD1. Nešiojamųjų kompiuterių apačioje esantis jungčių skyrius su dangteliu leidžia 

greitai papildyti atmintį ir saugyklos komponentus. 

„Predator Helios 300“ taip pat turi C tipo USB 3.1 jungtį, USB 3.0 jungtį (palaikančią USB 

įkrovimą be maitinimo), dvi USB 2.0 jungtis ir HDMI 2.0 jungtį.  Prie tinklo įrenginys jungiasi 

belaidžiu ryšiu per integruotą 2x2 802.11ac technologiją. Jis taip pat turi „Gigabit Ethernet“ 

technologijos jungtį tiems vartotojams, kuriems labiau patinka laidinis ryšys. 

„Predator Helios 300“ nešiojamųjų kompiuterių linija buvo sukurta kaip pramogų 

koncentratorius, todėl jie puikiai tinka žaidimams žaisti ir filmams žiūrėti. Aukštos kokybės 15,6 

colio arba 17,3 colio FHD IPS ekranuose atkuriami ryškūs ir tikroviški vaizdai, o „Dolby Audio™ 

Premium“ ir „Acer TrueHarmony™“ technologijos užtikrina įspūdingą, aiškų ir sodrų garsą. 

Naudojant „Skype“ verslui sertifikatą, pokalbių garsas yra aiškus ir nevėluoja, be to, puikiai 

veikia „Cortana“ balso funkcija. 

Dviejų „AeroBlade™“ 3D ventiliatorių2 su itin plonomis metalinėmis mentėmis sistema užtikrina 

sklandų žaidimą ir nešiojamojo kompiuterio veikimą, esant optimaliai temperatūrai. Iš anksto 

įdiegta „PredatorSense“ programinė įranga teikia sistemos informaciją realiuoju laiku ir vykdo 

spartinimo funkciją, kad žaidėjai galėtų stebėti ir valdyti svarbiausias sistemos funkcijas iš 

vienos centrinės sąsajos. 

Tikslios specifikacijos, kainos ir galimi modeliai skirtinguose regionuose skirsis. Norėdami 

sužinoti daugiau apie konkrečiose rinkose parduodamus kompiuterius, produktų specifikacijas ir 

kainas, susisiekite su artimiausiu „Acer“ biuru, kurio kontaktus rasite apsilankę www.acer.com. 

Naujasis „Predator Helios 300“ kompiuteris buvo pristatytas šiandien „next@acer“ spaudos 

konferencijoje Niujorke. Įmonė paskelbė apie naujus įrenginius ir sprendimus žaidėjams, 

kūrėjams, šeimoms, studentams ir profesionalams. Daugiau informacijos rasite apsilankę 

www.acer.com/nextatacer. 

Apie „Acer“ 

„Acer“ buvo įkurta 1976 m. kaip techninės, programinės įrangos ir paslaugų įmonė, kurios veikla apima inovatyvių 
gaminių, padedančių gerinti žmonių gyvenimus, tyrimus, dizainą, rinkodarą, pardavimą ir palaikymą. „Acer“ siūlo 
kompiuterius, ekranus, projektorius, serverius, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir ant rankos 
nešiojamus įrenginius. Ji taip pat kuria debesies technologijomis pagrįstus sprendimus, kad būtų lengviau sujungti 
internetu sąveikaujančius įrenginius. 2016 m. „Acer“ atšventė savo 40-ąjį jubiliejų. Šiuo metu ji yra viena iš 5 
didžiausių kompiuterių gamintojų pasaulyje. Įmonė veikia daugiau nei 160 šalių ir joje dirba 7 000 žmonių. Daugiau 
informacijos rasite apsilankę www.acer.com. 

 

http://www.acer.com/
http://www.acer.com/nextatacer
http://www.acer.com/
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© „Acer Inc.“, 2017. Visos teisės saugomos. „Acer“ ir „Acer“ logotipas yra registruotieji „Acer Inc.“ prekių ženklai. 
Kiti nurodyti ar kitaip pateikti prekių ženklai, registruotieji prekių ir (arba) paslaugų ženklai yra jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė. Visi pasiūlymai gali būti keičiami be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo ir gali būti 
nepasiekiami pardavimo kanalais. Nurodytos kainos yra gamintojo siūlomos mažmeninės prekybos kainos, kurios 
skirtingose vietose gali skirtis. Pardavimo mokesčiai taikomi papildomai. 
                                                                            

1 Tik G3-572, G3-573 ir PH317-51 modeliuose. 
2 Ne visuose modeliuose. 


