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Acer Perkaya Monitor Gaming Seri Predator dan
Nitro melalui Tiga Model Baru dengan Refresh
Rate Tinggi
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Monitor gaming Predator XB273U NX dilengkapi dengan panel wide quad high definition (WQHD) dengan
resolusi 2560 x 1440 dan refresh rate 275 Hz (overclock), ditambah NVIDIA ® Reflex Latency Analyzer yang
ditujukan untuk para gamer professional.
Acer Nitro XV282K KV hadir dengan resolusi 4K Ultra High Definition (UHD) 3840 x 2160, rasio kontras
100.000.000:1 dan gamut yang luas mencakup 90% DCI-P3 sehingga cocok untuk kasual gamers.
Acer merupakan merk pertama1 yang menghadirkan monitor gaming bersertifikasi TÜV Rheinland Eyesafe®,
seperti Predator XB323QK NV dan Nitro XV282K KV.

Jakarta, 13 Januari 2021 – Acer meluncurkan sejumlah produk baru untuk lini Predator dan Nitro hingga
tiga gaming monitor yang cocok untuk para gamer, mulai dari hardcore gamers yang membutuhkan
teknologi top-of-the-line hingga kasual gamers yang bermain untuk kesenangan. Selain itu, Acer adalah
merk pertama yang menghadirkan monitor gaming bersertifikasi TÜV Rheinland Eyesafe® yang telah
dirancang khusus untuk memancarkan cahaya biru berenergi lebih rendah daripada LCD standar.
“Monitor gaming baru kami menampilkan teknologi terdepan dalam industr ini untuk memberikan para
gamer kinerja yang mulus dan nyaman,” kata Victor Chien, President, Digital Display Business, Acer Inc.
“Dirancang untuk para gamer yang ingin melatih terus kemampuan gaming mereka, monitor gaming
Predator kami membuktikan kualitas dan keandalannya sebagai pilihan utama para professional gamers
serta bagi mereka yang hanya ingin bersenang-senang. Monitor Predator dan Acer Nitro terbaru tersedia
dalam berbagai desain dan ukuran untuk mendukung untuk kebutuhan monitor gaming para gamer di
pasar.”
Predator XB273U NX - Kecepatan Legendaris untuk Pengalaman Gaming Profesional
Monitor gaming Predator XB273U NX ditujukan bagi para gamer yang mencari pengalaman gaming
mutakhir. Dikemas dengan inovasi terbaru dalam dunia gaming dan layar, monitor 27 inci ini
“menghidupkan” game melalui panel WQHD (2560 x 1440), refresh rate 275Hz (overclocked) dan waktu
respons hingga 0,5 ms (G to G), memungkinkannya menghadirkan visual halus dan tear-free bahkan saat
menampilkan objek yang bergerak cepat di layar. Monitor berkemampuan HDR ini mencakup 95%
spektrum DCI-P3 untuk menawarkan warna-warna cerah dan hitam yang lebih pekat, layarnya juga
ditingkatkan dengan teknologi IPS2 Agile-Splendor dari Acer yang membuat gambar ditampilkan
sebening kristal bahkan pada sudut pandang yang luas.

NVIDIA Reflex Latency Analyzer adalah fitur yang baru-baru ini diluncurkan. Hadir sebagai alat
pengukuran latensi sistem revolusioner yang dapat mendeteksi ‘klik’ yang datang dari mouse dan
kemudian mengukur waktu yang diperlukan oleh piksel yang dihasilkan (contoh, kilat dari letupan senjata)
untuk dapat berubah di layar, sementara NVIDIA G-SYNC® menyediakan pengalaman permainan tearfree dan rasio kontras serta palet warna yang lebih perluas.
Predator XB323QK NV – Monitor dengan Ukuran 31,5 Inci dan Resolusi 4K
Predator XB323QK NV adalah monitor gaming 31,5 inci, kompatibel dengan NVIDIA G-SYNC dengan
resolusi UHD (3840 x 2160) dan refresh rate 144 Hz yang cepat. Melalui visual halus yang dihasilkan oleh
teknologi ini, game akan terlihat sangat hidup dengan berbagai warna cerah yang berkat DCI-P3 90%
Wide Color Gamut. Monitor ini juga memiliki fitur IPS Agile Splendor dan sertifikasi VESA DisplayHDR™
400.
Acer VisionCare 4.0 – Bermain Game Menjadi Lebih Nyaman
Kedua monitor seri Predator XB3 terbaru menyajikan fitur Acer VisionCare 4.0, sebuah rangkaian
teknologi komprehensif yang membantu melindungi mata pengguna selama sesi permainan dan
turnamen dalam durasi panjang. Acer VisionCare 4.0 menyertakan LightSense, untuk menyesuaikan
kecerahan layar monitor berdasarkan pencahayaan sekitar, sebagai tambahan baru dari fitur-fitur yang
ada sebelumnya seperti AdaptiveLight, ColorSense, dan ProxiSense, serangkaian teknologi yang
mengukur cahaya agar dapat menyesuaikan kecerahan dan suhu warna pada monitor secara otomatis.
Kedua monitor ini menjadi yang pertama di dunia, yang mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland Eyesafe.
Baik Predator XB273U NX maupun Predator XB323QK NV bertumpu pada ErgoStand Acer, penyangga
inovatif yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyesuaikan putaran, poros, kemiringan,
dan ketinggian monitor untuk menemukan sudut pandang yang nyaman dan sempurna.
Acer Nitro XV282K KV - Monitor UHD 4K dengan Dukungan untuk Konsol Game Terbaru
Nitro XV282K KV menghadirkan detail luar biasa pagi para gamer dengan panel IPS UHD 4K (3840 x 2160),
rasio kontras 100.000.000:1 untuk menampilkan visual yang tajam, dan mencakup 90% dari gamut warna
lebar DCI-P3 yang memungkinkan representasi warna secara intens. Monitor ini juga menyajikan
teknologi AMD® FreeSync™ Premium, refresh rate 144Hz, dan menawarkan waktu respons 1 ms untuk
rendering yang cepat. Selain itu, Monitor Acer Nitro XV282K KV hadir dengan konektivitas HDMI 2.1 dan
kabel untuk konsol game terbaru yang mendukung resolusi UHD 4K 120Hz dengan VRR (Variable Refresh
Rate). Monitor ini juga telah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland Eyesafe dan dilengkapi dengan
teknologi IPS Agile-Splendor baru dari Acer untuk memberikan gambar yang jelas, bahkan pada sudut
pandang yang luas.
Monitor seri Acer Nitro XV2 terbaru memiliki fitur Acer HDR 400 dan liquid crystal IPS untuk meningkatkan
kualitas gambar, sedangkan Acer VisionCare 3.0 menggabungkan beberapa inovasi teknologi untuk
membantu mengurangi ketegangan mata yang dialami oleh pengguna berat seperti programmer,
penulis, dan desainer grafis. Teknologi ini seperti LightSense, ColorSense, ProxiSense, dan BluelightShield
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Pro.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Acer VisionCare, silakan lihat di sini.
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.
Produk Monitor Gaming Predator dan Nitro ini akan diluncurkan dalam acara Acer Tech That Connects
(https://www.acertechconnects.com/) yang disiarkan secara virtual. Kunjungi laman http://acerid.com
untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian perangkat dan solusi terbaru dari Acer untuk
consumers, gamers, creators, 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.

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 102 lokasi di 83 kota dan 34 provinsi di
Indonesia dan 2 di Timor Leste. Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24
jam setiap harinya.
Blog
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Contact Center
Press Room
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: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia & www.facebook.com/predatorgamingindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: @acerID & @predatorgamingindonesia
: 1500155
: www.acerid.com/press-room
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Media Contacts Acer Indonesia
Renaldy Felani

Divana Adha Putri

Marketing Communication Manager - Acer Indonesia

Advo Indonesia - Public Relations

renaldy.felani@acer.com

divana@advo-indonesia.com

+62 81212123088

+6287888318889
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