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Nitro XV3, Seri Monitor Terbaru dari Acer
Tawarkan Kecepatan Penuh dan Kualitas Gambar
yang Memukau untuk Para Gamer
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Seri monitor gaming terbaru dari Acer Nitro XV3, menawarkan para gamer pengalaman bermain
game yang tak tertandingi; dengan kompatibilitas NVIDIA® G-SYNC ™, kecepatan refresh rate
yang tinggi, dan resolusi gambar yang sangat tinggi, membuat tampilan menjadi lebih realistis
dan akurat.
Monitor terbaru Nitro XV273U S menghadirkan gameplay yang mendetail dengan resolusi
WQHD (2560x1440), serta kecepatan 144 Hz / overclock hingga 165 Hz refresh rate yang cepat.
Monitor terbaru Nitro XV273 X ini menghadirkan fitur resolusi Full HD (1920x1080) dengan
frame rate hingga 240 Hz, DisplayHDR ™ 400 dan IPS native 5ms dan waktu respons 1ms G2
(0,1ms min.)

Jakarta, 16 September 2019 – Acer meluncurkan seri monitor terbaru pada produk gaming Nitro series,
yang dirancang untuk menghidupkan gameplay dan suasana bertanding yang sesungguhnya. Seri
terbaru Acer Nitro XV3 yang diperkenalkan pada perhelatan IFA Berlin ini menampilkan empat monitor
baru untuk para gamer yang memberikan kecepatan refresh dan resolusi tinggi, memberikan gameplay
kasual yang luar biasa dengan harga terjangkau.
Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC®, monitor Nitro
terbaru ini memungkinkan Variable Refresh Rate (VRR)
secara default ketika terhubung pada kartu grafis
NVIDIA GeForce® GTX 10-Series dan GeForce RTX ™
20-Series untuk mendukung kecepatan refresh yang
dinamis, menghilangkan tampilan lag pada layar dan
meminimalkan kelambatan. Monitor IPS baru ini juga
dilengkapi teknologi Adaptive-Sync untuk memenuhi
kebutuhan gamer akan game beresolusi tinggi melalui
waktu respons yang sangat cepat hingga 1 ms dan
Visual Response Boost (VRB) untuk gameplay yang halus dan tear-free.

Seri Nitro XV3 ini menghadirkan teknologi terbaru Acer, yaitu
teknologi Agile-Splendor yang menggunakan panel dengan liquid
crystals yang cepat, dan juga 99% sRGB gamut warna yang luas.
Monitor bersertifikasi DisplayHDR 400 menawarkan waktu respons
sangat cepat hingga 1ms VRB (Visual Response Boost), yang
memastikan untuk tampilan gambar yang jelas dan bebas blur,
reproduksi warna yang fenomenal, dan gambar yang lebih realistis
dan alami. Dengan kecepatan refresh hingga 240 Hz, gamer akan
kagum dengan fluiditas visual yang lebih besar dan grafik yang
jernih.
Monitor gaming Acer Nitro hadir dalam empat konfigurasi; dua monitor 27 inci dan dua monitor 24,5
inci:
●

Acer Nitro XV273U S 27-inch WQHD 165 Hz

●

Acer Nitro XV273 X 27-inch Full HD 240 Hz

●

Acer Nitro XV253Q X 24.5-inch Full HD 240 Hz

●

Acer Nitro XV253Q P 24.5-inch Full HD 144 Hz

Semua monitor ini menampilkan Acer Game Mode, dengan delapan mode tampilan prasetel yang
mengoptimalkan visual untuk berbagai jenis konten: Action, Racing, Sport, User, Standard, ECO, Graphic
dan Movie. Fitur unik ini dapat dengan mudah diakses melalui hotkey atau menu pengaturan On-Screen
Display (OSD). Monitor yang sudah dilengkapi Black boost ini memungkinkan gamer untuk memilih dari
11 opsi level hitam untuk mengoptimalkan keuntungan visual dan secara jelas melihat musuh,
merunduk untuk berlindung, atau menavigasi kurva pada trek racing.
Acer VisionCare ™ dengan Flickerless, BlueLightShield, ComfyView dan teknologi peredupan rendah
yang membuat tampilan menjadi lebih nyaman selama periode permainan yang lama. Seri Acer Nitro
XV3 juga memiliki dudukan yang dirancang secara ergonomis dengan putaran dan kemiringan 20 °
sehingga gamer selalu dapat menemukan posisi menonton yang ideal. Monitior ini juga di desain dengan
desain pelepas cepat yang memungkinkan para gamer memisahkan monitor dari dudukannya, sehingga
dapat dipasang menggunakan VESA wall-mounted yang memberikan keleluasaan space pada meja
pengguna.
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###
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 untu kriset, 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 laptop 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 laptop dan
PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di
antaranya: Top Brand Award selama 12 tahun berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1
di Indonesia untuk kategori laptop, Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 tahun 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 83 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan
tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
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