
 

 

 

SIARAN PERS  
 

Predator Orion 9000, Desktop Gaming Paling 

Mutakhir Hadir di Indonesia 
 

Predator Orion 9000 adalah desktop gaming paling powerful di awal tahun 

2018 ini, dengan performa dahsyat serta teknologi pendingin Liquid Cooling 

dan IceTunnel 2.0. 
 

 Predator Orion 9000 hadir dengan prosesor Intel® Core™ i9 X-Series dengan 10-core dan 

20-threads dan kemampuan multiple graphics  untuk gameplay yang lebih memuaskan 

serta teknologi pendingin Liquid Cooling dan IceTunnel 2.0 untuk menghantarkan panas 

keluar saat permainan memanas 

 Perangkat ini dilengkapi dengan suara bombastis dari audio Sound BlasterX 720o yang 

dibekali oleh fitur Scout Radar dan Scout Mode yang memungkinkan pengguna 

mengetahui posisi musuh secara real-time 

 

Jakarta, 8 Februari 2018 – Hari ini Predator kembali memperkenalkan perangkat gaming yang 

paling ditunggu kehadirannya di Indonesia yakni Predator Orion 9000 (PO9-900). Desktop 

gaming ini diklaim sebagai desktop gaming paling mutakhir dengan dukungan prosesor Intel® 

Core™ i9 X-Series dengan 10-core dan 20-threads.  

 

“Ini merupakan saat yang tepat bagi para gamers untuk berkenalan, mencoba dan membeli 

Predator Orion 9000. Perangkat ini merupakan gaming desktop paling mutakhir dari lini gaming 

series kami. Kami menyisipkan prosesor Intel® Core™ i9 X-Series untuk menunjang performa 

permainan. Agar suhu perangkat tetap terjaga, kami juga telah menyertakan teknologi Cooler 

Master Liquid Cooling dan IceTunnel 2.0 untuk menjaga suhu tetap terjaga dengan lima kipas 

berukuran 120 mm di sisi depan, atas dan belakang. Predator Orion 9000 adalah desktop gaming 

terbaik dengan desain gahar dan performa dahsyat.” ujar  Andreas Lesmana, Product Manager 

Gaming Series Acer Indonesia.  

 

Predator Orion 9000: Inilah Ketangguhan Fitur dan Performa yang Ada di Dalamnya 

 

Predator Orion 9000 dipersenjatai dengan prosesor terbaru dan terkuat dari Intel, yakni Intel® 

Core™ i9 X-Series berinti 10 dan mampu menjalankan 20 tugas dalam sekali jalan. Spesifikasi ini 

membuat Predator Orion 9000 yang mampu memroses 

perintah secara multitasking dengan cepat. Penyematan 

Intel® Core™ i9 X-Series ini memungkinkan kinerja 

multithread lebih cepat 14% dan single-thread lebih cepat 

15% dari prosesor generasi sebelumnya.  

 

Tidak hanya itu, perangkat ini juga telah dimungkinkan 

untuk di-overlock dengan mudah. Sementara untuk 

kapasitas penyimpanan bisa di-upgrade hingga 128GB quad-
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channel DDR4 RAM. Predator Orion 9000 ini pun sudah dibekali dengan Windows 10 Home untuk 

mendukung pemakaian sehari-hari.  

 

Jika perangkat gaming identik dengan mudah panas sehingga menurunkan performa permainan, 

Acer telah melengkapi Predator Orion 9000 ini dengan fitur Cooler Master Liquid Cooling dan 

IceTunnel 2.0 untuk menjaga suhu tetap dingin. 

IceTunnel 2.0 adalah solusi manajemen aliran udara 

yang canggih yang secara pintar memisahkan sistem 

menjadi beberapa zona termal, masing-masing dengan 

terowongan aliran udara individu untuk menghantarkan 

panas. Sementara panel logam di bagian depan dan atas 

memungkinkan lebih banyak udara masuk dari panel 

depan dan membuang udara panas melalui panel atas 

dan belakang. 

  

Untuk audio, perangkat ini telah dihadirkan dengan 

teknologi Sound BlasterX 720o  dengan fitur Scout Radar 

dan Scout Mode, membantu gamer melacak letak musuh secara real-time.  Selain itu, fitur 

Automatic Room Calibration secara cerdas menyesuaikan speaker dengan akustik ruangan Anda 

yang unik, sehingga Anda selalu mendapatkan suara terbaik. 

 

Dari segi penampilan, Predator Orion 9000 memperlihatkan desain seperti pesawat luar angkasa 

berwarna hitam dan perak dengan warna RGB yang bisa diatur pada sepanjang sisi bezel depan 

dan bagian dalam. Chassis dengan removable side window dan push-up top metal, memudahkan 

penggunanya dalam melakukan upgrade CPU, GPU, RAM dan storage.  

 

Hasil Review dari Jagat Review terhadap Predator Orion 9000 

 

Berikut ini adalah beberapa hasil review yang dilakukan oleh tim Jagat Review terhadap 

Predator Orion 9000:  

 

1. Liquid Cooling by CoolerMaster 

Predator Orion 9000 menggunakan Watercooling berbasis Radiator 240mm, suhu operasional 

prosesor Intel® Core™ i9 X-series pada beberapa multi-core workload dalam keadaan default 

(4Ghz all-core) dapat dijaga di kisaran 70 - 77C, di bawah 80C. Dengan pendinginan seperti 

ini, masih tersedia headroom cooling ekstra untuk melakukan overclocking prosesor Intel® 

Core™ i9-7900X-nya secara manual ke sekitar 4.5Ghz-an dengan 10-Core aktif. 

 

2. Solusi CPU dan GPU dengan Performa Dahsyat 

Intel® Core™ i9 X-Series dengan 10-core, 20-thread menunjukkan performa tinggi pada 

benchmark simulasi rendering seperti Cinebench R15, di mana sistem ini dalam keadaan 

default menghasilkan skor sekitar 2182, (sebagai perbandingan, rata-rata CPU 4-Core 

Modern memiliki skor di kisaran 700 hingga 900-an pada benchmark yang sama). Dari segi 

performa grafis, Predator Orion 9000 mencatatkan nilai 3DMark Fire Strike hampir 30 ribu. 

 

Performa grafis yang massive ini memungkinkan dimainkannya berbagai game dengan detail 

kompleks dan resolusi 4K (3840x2160) untuk dijalankan dengan framerate tinggi, terlebih 

lagi kalau game tersebut mendukung mode multi-GPU SLI. Sebagai referensi, game Grand 
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Theft Auto V bisa dijalankan pada sistem ini di resolusi 4K dengan detail tertinggi pada 140 

FPS atau lebih. 

  

3. Kencang untuk Skenario Content Creation 

Kedua GPU yang ada di Predator Orion 9000 dapat juga digunakan untuk membantu para 

content creator yang melakukan rendering 3D kompleks untuk mendapat akselerasi CUDA 

dari NVIDIA. Sebagai perbandingan, pada skenario pengujian Blender Blenchmark 1.06, CPU 

i9-7900X bisa menjalankan proses rendering dalam waktu 1 menit 8 detik, namun kedua 

GeForce GTX 1080 Ti yang dijalankan secara bersamaan pada mode CUDA GPU Compute 

dapat menyelesaikan scene tersebut hanya dalam waktu setengahnya, yakni 29 detik. 

 

Harga dan Ketersediaan 

Desktop gaming Predator Orion 9000 (PO9-900) ditawarkan dengan harga Rp89.999.000 dan 
sudah bisa didapatkan melalui pembelian online di Acer eStore dan ecommerce resmi. Khusus 
pembelian selama 5 – 28 Februari 2018, pembeli mendapatkan bonus perangkat Acer Windows 
Mixed Reality (senilai Rp7.500.000,-). 

Untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi produk, harap kunjungi www.acerid.com atau 
pembelian online di https://id-store.acer.com/. 

 

*** 
Tentang Acer 

Didirikan pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih dari 

160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras, perangkat lunak dan 

layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari teknologi yang berorientasi  kepada 

layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan Acer berdedikasi untuk riset, desain, 

pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan hambatan antara manusia dan teknologi. Silakan 

kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut. 

 

Tentang Acer Indonesia 

Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer mencatat 

pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori notebook 

selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker & 

Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek Notebook dan PC pilihan masyarakat Indonesia, 

terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award, Indonesia Best Brand 

Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori notebook, Indonesian Customer Satisfaction Award selama 10 kali 

berturut-turut, termasuk mendapatkan penghargaan internasional sebagai The Most Socially Devoted Brand di Facebook untuk 

Kategori Elektronik untuk layanan pelanggan melalui media sosial dari www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk 

menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual 

yang dapat ditemui di 102 lokasi di 81 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan 

melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya. 

 

Blog   : www.acerID.com  

Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia 

Twitter   : @acerID 

YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 

Instagram : acerID 

Community : www.iamspacer.com 

Contact Center : 1500155 

Press Room : www.acerid.com/press-room 

 

 

 

 

http://www.acerid.com/
https://id-store.acer.com/
http://www.socialbakers.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://www.youtube.com/acerindonesia
http://www.iamspacer.com/
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Media Contacts 

 

Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 

Digital Marketing Manager & PR - Acer Indonesia 

anandita.puspitasari@acer.com 

+6281286566755 

Adhi Saudi 

Advo Indonesia - Public Relations 

adhi@advo-indonesia.com 

+628891445945 
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