Predator Orion 9000 debiutuje w Polsce!
Specyfikacja, cena i prezentacja filmowa
Gamingowy komputer stacjonarny w czarno-srebrnej obudowie z
dostosowanym oświetleniem RGB i niesamowitą wydajnością po raz pierwszy
na polskim rynku. Moc zapewniają: 10-rdzeniowy procesor Intel Core i9-7900X,
karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, 16 GB RAM DDR4, dyski 1 TB
HDD oraz 256 GB SSD.
Acer zaprezentował Predatora Orion 9000 już podczas berlińskich targów IFA w
2017 roku, a podczas CES 2018 w Las Vegas znalazł się wśród najbardziej
oczekiwanych premier. To najpotężniejsza bestia w całej serii Predator.
Wygląd? Jednolita i plastyczna konstrukcja obudowy typu big tower
Obudowa spełni wszelkie wymagania graczy i konstruktorów ze względu na łatwość
rozbudowy i dostępu do elementów, dzięki zdejmowanym panelom bocznym oraz
górnej, siatkowej części. Zgodny z rejestrem EMI, przezroczysty panel boczny
(podświetlany RGB) zapewnia dodatkową korzyść w postaci ograniczenia
pojawiających się zaburzeń elektromagnetycznych. Przenoszenie Oriona 9000 jest
możliwe dzięki dwóm uchwytom, a wygodne kółka ułatwią przewiezienie. Z kolei
przycisk Turbo umożliwia natychmiastowe zwiększenie częstotliwości pracy
procesora i karty graficznej.
Obudowa typu big tower umożliwia łatwą rozbudowę w przyszłości; w środku
zmieszczą się nawet 4 karty graficzne, 4 dyski SSD 2,5” oraz 2 dyski HDD 3,5”.
Ekstremalna moc
Wydajność zapewnia 10-rdzeniowy procesor Intel Core i9-7900X z serii Extreme,
pracujący z częstotliwością 3,30 GHz (4,30 GHz w trybie Turbo).
Konfiguracja, która jako pierwsza trafiła na polski rynek, wyposażona jest w kartę
graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080Ti z 11 GB GDDR5. Specyfikację uzupełnia 16
GB pamięci DDR4 oraz dyski: 256 GB SSD i 1 TB HDD. Całość zasilana jest przez
PSU o mocy 1000 W.
Ice Tunnel 2.0
Skuteczne chłodzenie gwarantuje system chłodzenia cieczą Cooler Master. Orion
9000 jest wyposażony w cztery strefy termiczne: strefę zasilacza, która jest
chłodzona niezależnie, podczas gdy strefy GPU, procesora i pamięci dzielą
pomiędzy siebie chłodne powietrze w obiegu zapewnionym przez rozwiązanie Ice
Tunnel 2.0.

Cena Predatora Orion 9000 w przedstawionej konfiguracji wynosi 17 999 zł. Jest
dostępny w sprzedaży w Media Markti Saturn.

Czy mógłby to być najpotężniejszy PC na Twojej dzielni? Zobacz prezentację
filmową na oficjalnym kanale Acer Polska
https://youtu.be/BjVkOq8GhlM

