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Acer Nitro 5 : Laptop Bertenaga AMD dan
Speaker Berteknologi Dolby Audio Premium
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Pada saat ajang CES (Consumer Electronics Show) tahun ini, Acer kembali memperkenalkan sebuah laptop
baru yang di bilang merupakan pembaruan dari laptop sebelumnya yaitu Nitro 5.
Pembaruan dan keunggulan paling menonjol pada laptop ini adalah pembekalan teknologinya yang dimana
laptop ini ditenagai dengan kartu grafis AMD Radeon RX560, yang dimana mampu mengolah grafis
menjadi lebih cepat dan baik.
Hal di atas tentu sangat menguntungkan untuk proses bermain game dan keperluan multimedia kalian.

Dengan tenaga AMD saja mungkin tidak akan cukup, maka dari itu laptop baru Acer ini membekali sebuah
RAM DDR4 hingga 32 GB dan memiliki penyimpanan SSD internal hingga 512 GB. Tentunya, Anda bisa
main game tanpa lag serta mengerjakan pekerjaan yang berkaitan multimedia dengan kinerja laptop yang
begitu hebat!
Tidak tanggung-tanggung, selain grafis ternyata Acer juga memperbarui audio pada laptop tersebut agar
Anda dapat merasakan multimedia yang luar biasa. Hal ini tercapai berkat speaker atau pengeras suara
berteknologi Dolby Audio Premium yang membuat audio terkesan nyata. Jadi, tidak hanya gambar yang
terlihat nyata namun juga suaranya FIFers.
Perbaruan laptop Nitro 5 ini memiliki sebuah aplikasi yang dapat memantau kerja CPU dan GPU laptop ini
serta mengatur agar frame rate lebih stabil dan kalian juga bisa memonitor proses kinerja laptop ini. Selain
aplikasi, sebuah fitur canggih juga di tanamkan pada laptop ini yaitu, fitur CoolBoost yang bermanfaat untuk
menyesuaikan kecepatan kipas pendingin pada laptop. Jadi, tidak perlu khawatir kalau laptop akan mudah
kepanasan.
Laptop ini sangat cocok bagi Anda para profesional yang merangkap sebagai casual gamer. Segera beli
laptop Acer ini untuk menciptakan suasana bermain game yang tak biasa dan tetap mampu melibas segala
pekerjaan Anda! Solusi pembiayaan? SPEKTRA kuncinya!
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