
 

 

 

Siaran Pers 

Acer Perluas Portofolio Monitornya dengan 6 
Model Terbaru dari Lini Predator dan Nitro 
 
Ringkasan Editor: 

• Tiga monitor Predator XB3 Series terbaru hadir untuk penggemar game dan gamers profesional 

dengan menghadirkan kinerja tertinggi dan teknologi yang kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC®, 

tampilan VESA DisplayHDR™ yang brilian, dan kecepatan refresh tinggi 

• Monitor Predator X34 GS memiliki layar dengan panel IPS1 melengkung sebesar 34 inci, sehingga 

dapat memperluas tampilan visual untuk gameplay yang sangat imersif 

• Dua monitor seri Nitro terbaru, dirancang untuk casual gamers, sehingga menyediakan semua hal 

penting yang diperlukan untuk menikmati beragam game populer 

• Acer adalah merek pertama2 yang memperkenalkan monitor gaming bersertifikasi TÜV Rheinland 

Eyesafe®, mencakup Predator XB273U NV, Nitro XV272 LV dan Nitro XV272U KV terbaru 

Jakarta, 24 Oktober 2020 - Acer memperluas portofolio monitornya dengan rangkaian monitor canggih 

terbaru yang cocok untuk berbagai kalangan gamers, mulai dari kelas profesional yang membutuhkan 

teknologi terbaik hingga gamers casual yang senang bermain game sendiri. Selain itu, Acer adalah merek 

pertama yang menawarkan monitor gaming bersertifikasi TÜV Rheinland Eyesafe®, yang dirancang untuk 

menepis cahaya biru secara selektif sambil tetap mempertahankan warna yang jelas dan terang. 

“Monitor gaming terbaru kami menampilkan teknologi terbaru di industri gaming untuk memberikan 

gamers kinerja yang mulus dan nyaman,” ujar Victor Chien, President, Digital Display Business, Acer Inc. 

“Dirancang untuk menarik gamers serius juga bagi mereka yang hanya ingin  bersenang-senang, monitor 

Predator dan Nitro terbaru tersedia dalam berbagai desain dan ukuran sehingga jajaran monitor gaming 

terbaru ini dapat memenuhi keinginan siapapun.” 

Predator XB3 Series untuk Pro Gamers dan Avid Enthusiast 

Monitor seri Predator XB3 terbaru memiliki layar FHD (1920x1080) atau QHD (2560x1440) yang 

menampilkan kecepatan refresh tinggi dan memenuhi sertifikasi VESA DisplayHDR™. Dari spesifikasi 
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tersebut, setiap monitor di seri ini telah dioptimalkan dengan kriteria yang berbeda: NV XB273U 

bersertifikat Eyesafe, XB253Q GW menawarkan refresh rate hingga 280 Hz (dapat di-overclock) dengan 

waktu respons 0,5 ms (G to G), dan XB323U GX memiliki tingkat akurasi warna yang luar biasa dengan 

cakupan Adobe® RGB mencapai 99%. 

Predator XB273U NV – Monitor yang Nyaman di Mata 

Predator XB273U NV merupakan bagian dari seri XB3 VisionCare, telah dirancang untuk memberikan 

pengalaman bermain game senyaman mungkin. Salah satu monitor gaming pertama yang disertifikasi 

oleh Eyesafe® adalah Predator XB273U NV yang dapat mengelola panjang gelombang energi tingkat 

tinggi dan dapat menyaring cahaya biru secara selektif dengan tetap mempertahankan kualitas warna 

yang jelas dan terang. Selain itu, Acer VisionCare 4.0 menggabungkan berbagai teknologi — LightSense, 

AdaptiveLight, ColorSense, dan ProxiSense yang dapat mengukur cahaya di sekitar, lalu secara otomatis 

dapat menyesuaikan kecerahan dan suhu warna monitor agar sesuai serta membantu mengurangi 

ketegangan mata. 

Dengan layar IPS Agile-Splendor QHD (2560x1440) 27 inci yang jernih, monitor ini memiliki sudut 

pandang lebar, waktu respons cepat 1ms dan refresh rate 170 Hz yang dapat di-overclock, sementara 

cakupan spektrum warna DCI-P3 95% dan Delta E<1 memungkinkan tampilan gambar yang realistis dan 

memukau. Adanya sertifikasi VESA DisplayHDR 400, XB273U NV memiliki kualitas gambar 8-bit dan 

secara dinamis menyesuaikan tingkat kecerahan agar sesuai dengan visual yang ditampilkan, 

memungkinkan tingkat gelap yang lebih pekat secara signifikan. 

Keunggulan lain dari model ini adalah adanya RGB LightSense untuk menyinkronkan warna layar dengan 

musik, media, dan turnamen esports yang sedang dimainkan. Pemancar TX internal dapat menyinkronkan 

warna dan ritme pencahayaan secara nirkabel ke monitor tambahan yang terhubung dalam jaringan 

untuk efek yang lebih dramatis. Adanya dudukan ergonomis dapat membantu pengguna menentukan 

sudut yang tepat serta menyesuaikan kemiringan, sudut putar, ketinggian, dan poros monitor secara 

mudah. 

Predator XB253Q GW - FPS Tinggi untuk Gameplay yang Mulus  

Panel IPS 24,5 inci Predator XB253Q GW dengan NVIDIA® G-SYNC® Compatible dan memiliki resolusi FHD 

(1920x1080) dapat di-overclock ke refresh rate 280 Hz dengan waktu respons hingga 0,5 ms (G to G) 

untuk mengimbangi adegan dengan gerakan cepat yang menjadikannya ideal untuk game FPS (First 

Person Shooter) dan game balapan yang mengutamakan presisi. RGB LightSense terintegrasi dengan 9 
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efek khusus yang berbeda mampu menyinkronkan cahaya RGB dengan ketukan musik, game, dan lainnya 

yang sedang ditampilkan dalam layar. Monitor ini juga telah dirancang secara ergonomis, sehingga 

pengguna dapat menyesuaikan kemiringan, sudut putar, ketinggian, dan poros monitor. 

Predator XB323U GX – Visual yang Menakjubkan dan Hidup 

Monitor dengan NVIDIA G-SYNC Compatible yang dilengkapi panel 32 inci QHD (2560x1440) ini 

menghadirkan refresh rate 270 Hz (dapat di-overclock) dan waktu respons hingga 0,5 ms (G to G). 

Kelancaran serta latensi rendah Predator XB323U GX memberikan dampak berkurangannya gerakan blur 

secara drastis selama alur game yang bergerak cepat. Cakupan AdobeRGB 99% menjadikannya pilihan 

yang sempurna bagi gamers untuk membuat video dari gameplay mereka, dan sertifikasi VESA 

DisplayHDR 600 menunjukkan bahwa Predator XB323U GX memiliki fitur pemrosesan gambar 8-bit dan 

peredupan lokal, memungkinkan layar untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi secara dinamis 

dalam visual hitam pekat dan sorotan yang mengesankan. Untuk mengoptimalkan kenyamanan selama 

sesi bermain game yang panjang, Predator XB323U GX memungkinkan penggunanya untuk 

menyesuaikan kemiringan, sudut putar, ketinggian, dan poros monitor. 

Predator X34 GS – Untuk Gamers yang memerlukan Layar Lengkung  

Monitor Predator X34 GS memperluas pandangan pengguna dengan layar UWQHD (3440x1440) 

melengkung sebesar 34 inci, dikombinasikan dengan panel IPS Agile-Splendor yang memberikan gambar 

jernih bahkan pada sudut pandang lebar. Dengan NVIDIA G-SYNC Compatible, monitor ini menghasilkan 

gambar yang mulus dengan kecepatan refresh rate hingga 180 Hz (dapat di-overclock) dan waktu respons 

0,5 ms (G to G) yang sangat cepat. Hadirnya VESA DisplayHDR 400 mampu menerangi detail yang lebih 

halus untuk menciptakan gambar yang lebih tajam, sehingga tidak ada target atau detail penting terlewat, 

sementara cakupan spektrum DCI-P3 98% menghidupkan gambar dalam warna secara jelas. Dudukan 

fleksibel menyediakan banyak pilihan tampilan, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan 

kemiringan, sudut putar, dan tingginya. Tersedia dua speaker 7 watt terintegrasi yang sehingga speaker 

eksternal tidak lagi dibutuhkan. 

Monitor Seri Nitro – Rasakan Gaming Sebenarnya 

Dua monitor seri Nitro berukuran 27 inci terbaru, Acer Nitro XV272U KV dan Nitro XV272 LV, sangat ideal 

untuk gamers pemula yang ingin mendapatkan pengalaman gaming terbaik perangkatnya. Kedua 

monitor ini bersertifikasi Eyesafe untuk membantu mencegah kelelahan mata dan memberikan 
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kenyamanan tampilan, serta dudukan ergonomis yang memungkinkan gamers menemukan sudut 

pandang yang tepat dengan menyesuaikan kemiringan, sudut putar, ketinggian, dan poros monitor. 

Acer Nitro XV272U KV menawarkan gameplay QHD (2560x1440) yang sangat jelas dengan rating Delta 

E<1 yang rendah dan cakupan spektrum warna DCI-P3 95%. Performa cepat dan mulus dengan refresh 

rate 170 Hz (di-overclock) dan waktu respons hingga 1 ms (G to G) pada panel IPS Agile-Splendor yang 

menyediakan sudut pandang lebar untuk memaksimalkan tampilan. Lebih dari sekadar hebat, monitor ini 

juga dilengkapi dengan teknologi LightSense, ColorSense, dan ProxiSense, yang memberikan pengalaman 

yang lebih nyaman kepada para pengguna dengan menyesuaikan pengaturan monitor secara otomatis 

berdasarkan pencahayaan di lingkungan sekitar. 

Monitor Nitro XV272 LV menggunakan panel IPS Agile-Splendor FHD (1920x1080) dan menawarkan 

refresh rate hingga 165Hz (di-overclock) untuk visual yang mulus bahkan dalam adegan yang bergerak 

cepat. Dengan cakupan warna DCI-P3 90% dan rating Delta E <1 yang rendah, pengguna memiliki semua 

teknologi yang diperlukan untuk terjun ke dunia virtual yang mengasyikkan. 

Harga dan Ketersediaan 

Spesifikasi produk, harga dan ketersediaan akan bervariasi di masing-masing kawasan. Kunjungi 

www.acerid.com untuk mendapatkan informasi ketersediaan produk terbaru di Indonesia. 

 

Pembaruan seri monitor ini diluncurkan dalam acara next@acer yang disiarkan secara virtual dari Taipei, 

Taiwan. Kunjungi laman www.acer.com/nextatacer untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian 

perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk consumers, gamers, creators, pelajar hingga para 

profesional. 

 

** 

 

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. 

 

 

 

http://www.acerid.com/
http://www.acer.com/nextatacer
http://www.acer.com/
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Tentang Acer Indonesia 

Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PCIndonesia. 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 13 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 104 lokasi di 84 kota dan 34 provinsi di 

Indonesia dan Timor Leste. 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 & www.facebook.com/predatorgamingindonesia 

Twitter   : @acerID 

YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 

Instagram : @acerID & @predatorgamingindonesia 

Contact Center : 1500155 

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

 

Media Contacts Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 

Acer Indonesia – Consumer Marketing Manager  

anandita.puspitasari@acer.com 

+6281286566755 

Raissa Janitra 

Advo Indonesia - Public Relations 

raissa@advo-indonesia.com 

+6281932220668 
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