
 

 

 

Naujienų pranešimas 

Itin plonas „Acer“ nešiojamasis žaidimų 
kompiuteris „Predator Triton 700“ su 
naujausia „NVIDIA GeForce GTX 1080“ 
grafikos plokšte 

Pažangios šilumos kontrolės technologijos, nepriekaištingas 
veikimas ir patogumas nešiotis  

TAIPĖJUS, TAIVANAS (2017 m. gegužės 30 d.) Pagaliau pasirodė nekantriai lauktas, su dideliu 

pasididžiavimu „Acer Computex Taipei“ pristatomas nešiojamasis žaidimų kompiuteris 

„Predator Triton 700“, kuris išsiskiria itin glotnaus dizaino korpusu, moderniausiomis grafikos 

plokštėmis, procesoriais bei pažangiausiomis šilumos kontrolės technologijomis.  

Grakščiame 18,9 mm storio „Predator Triton 700“ aliuminio korpuse įmontuota itin naši 

„NVIDIA® GeForce® GTX 1080“ grafikos plokštė (spartinamoji), standartinės įtampos 7-osios 

kartos „Intel® Core™“ procesorius ir kompaktiški metaliniai ventiliatoriai su viena pirmaujančių 

rinkoje „Acer“ AeroBlade™ 3D technologija, dėl kurios oro srautas yra net 35 % didesnis1. Du RAID 

0 konfigūracijos „NVMe PCIe“ SSD atminties moduliai2 kartu su iki 32 GB talpos DDR4 2400 MHz 

atminties moduliu užtikrina nepriekaištingą sistemos veikimą. 

 

Gyvi ir ryškūs vaizdai 15,6 colio raiškiajame „Predator Triton 700“ IPS ekrane sukuria išties 

tikrovišką virtualiosios realybės efektą, be to ekranas palaiko nepaprastai sklandų žaidimą 

užtikrinančią „NVIDIA® G-SYNC™“ technologiją. Erdvinio garso efektą kurianti „Dolby Atoms®“, 

veikdama išvien su „Acer TrueHarmony™“ technologija, žaidžiant leidžia pasinerti į švarią, sodrią 

akustinę gelmę, o bendraujant per „Skype for Business“ – girdėti pašnekovus aiškiai, be 

vėlavimo. 

Dar pora galingų funkcijų, kurių negalima nepaminėti – tai darbo tinkle funkcija „Killer 

DoubleShot™ Pro“ ir ryšio funkcija „Thunderbolt™ 3“. Pastaroji palaiko net iki 40 Gb/s greitį ir 

dvigubą 4K vaizdo išvestį. Kitos „Predator Triton 700“ jungtys: du USB 3.0 prievadai (galimybė 

http://go.acer.com/?id=84775
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USB laidu įkrauti išjungtą įrenginį), USB 2.0 prievadas, HDMI 2.0 prievadas, jungtis „DisplayPort“ 

ir gigabitinio eterneto prievadas teikiantiems pirmenybę laidiniam ryšiui. Sklandų darbą tinkle 

garantuoja „Killer DoubleShot™ Pro“ technologija, kuri parenka sparčiausią ryšį (eterneto ar 

belaidį) ir juo nukreipia visą pirmenybinį duomenų srautą, tuo tarpu įprastą srautą siųsdama 

lėtesniąja sąsaja. 

„Predator Triton 700“, pirmasis itin plonas nešiojamasis žaidimų kompiuteris iš „Predator 

Triton“ šeimos, yra minimalistinio dizaino, subtiliu juodu korpusu tiesiais kontūrais ir 

užaštrintais priekiniais kampais. Per didelę virš klaviatūros esančią stiklinę „Corning® Gorilla®“ 

plokštelę matyti nešiojamojo kompiuterio aušinimo sistema, kurią sudaro „AeroBlade™ 3D“ 

ventiliatorius ir šilumos vamzdeliai. Ją galima naudoti ir kaip jutiklinį kilimėlį „Precision“.  

Žinoma, nė vienas nešiojamasis žaidimų kompiuteris nėra visavertis be mechaninės klaviatūros, 

patogios spausdinti ir greitai bei tiksliai reaguojančios. Jos klavišai yra su foniniu RŽM apšvietimu 

(programuotinu kiekvienam atskirai). 

Naudodamiesi programine įranga „PredatorSense“ žaidėjai gali per vieną sąsają valdyti ir 

tinkinti bazines „Predator Triton 700“ funkcijas, įskaitant apšvietimo, sparčiųjų klavišų, 

ventiliatoriaus valdymo ir bendrosios sistemos stebėsenos. 

Kaina ir prieinamumas 

Šiaurės Amerikoje bei Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) regione nešiojamuoju žaidimų 

kompiuteriu „Predator Triton 700“ bus prekiaujama nuo rugpjūčio mėnesio (kaina atitinkamai 

nuo 2 999 USD ir nuo 3 399 EUR). 

Tikslūs techniniai duomenys, kaina ir prieinamumas priklauso nuo regiono. Daugiau informacijos 

apie gaminio prieinamumą, techninius duomenis ir kainą konkrečioje rinkoje teiraukitės 

artimiausiame „Acer“ biure, kurio kontaktinius duomenis rasite interneto svetainėje 

www.acer.com. 

 

Apie bendrovę „Acer“ 

Įkurta 1976 m., šiandien „Acer“ yra viena pirmaujančių informacinių ir ryšių technologijų bendrovių pasaulyje, turinti 
filialus daugiau kaip 160 šalių. Žvelgdama į ateitį, „Acer“ kuria aplinką, kurioje sujungus aparatinę, programinę įrangą 
bei paslaugas atsivertų naujos galimybės ir verslui, ir privatiems vartotojams. Į paslaugas orientuotų technologijų, 
daiktų interneto, žaidimų ir virtualiosios realybės srityse daugiau kaip 7 000 bendrovės darbuotojų atsidavę kuria, 
projektuoja, reklamuoja, parduoda ir palaiko gaminius bei sprendimus, pamažu naikinančius ribas tarp žmonių ir 

technologijų. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.acer.com. 

http://www.acer.com/
http://www.acer.com/
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© „Acer Inc.“, 2017. Visos teisės saugomos. Pavadinimas „Acer“ ir „Acer“ logotipas yra registruotieji bendrovės 
„Acer Inc.“ prekių ženklai. Kiti minimi ar kitaip nurodomi (registruotieji) prekių ir (arba) paslaugų ženklai priklauso 
atitinkamiems jų savininkams. Visi pasiūlymai gali be jokių įsipareigojimų būti keičiami iš anksto apie tai nepranešus ir 
gali nebūti taikomi visais pardavimo kanalais. Čia pateikiamos gamintojo rekomenduojamos pardavimo kainos. Jos 
priklauso nuo prekybos vietos. Taikomas papildomas pardavimo mokestis. 

 

1Rezultatai gauti atlikus CFM matavimus, kuriems naudoti sintetiniai modeliai. Tikrasis veikimas priklauso nuo modelio. 
2Techniniai duomenys priklauso nuo modelio ir regiono. 

                                                                            


