
 

 

 

Informacja prasowa 

Acer Predator X25 – gamingowy monitor z odświeżaniem 
360 Hz 

 
Na polskim rynku debiutuje długo oczekiwany monitor dla graczy, Acer Predator X25. 
Urządzenie wyposażone zostało w panel Full HD o przekątnej 24,5 cala, wykorzystuje 
technologię NVIDIA Reflex i może się pochwalić częstotliwością odświeżania 
wynoszącą aż 360 Hz.    

 

Monitor Acer Predator X25 przeznaczony jest dla najbardziej wymagających oraz 
profesjonalnych graczy. Zastosowano w nim 24,5 calowy ekran IPS o rozdzielczości Full 
HD, zapewniający czas reakcji na poziomie 0,3 s oraz częstotliwość odświeżania 
wynoszącą 360 Hz. Urządzenie wykorzystuje również technologię NVIDIA Reflex. 
Wchodzące w jej skład oprogramowanie Reflex Latency Analyzer pozwala zmierzyć czas 
upływający od naciśnięcia przycisku myszy do momentu reakcji ekranu. Wynik pomiaru 
umożliwia precyzyjne określenie wszelkich opóźnień i poprawę komunikacji między 
kontrolerem, komputerem i monitorem.  

„Predator X25 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników i 
zawodowych graczy. Dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi reakcji i częstotliwości 
odświeżania wynoszącej aż 360 Hz, obraz wyświetlany na ekranie monitora jest płynny, 
wolny od smug i efektu ghostingu. W dynamicznej rozgrywce walory te mają kluczowe 
znaczenie i mogą zdecydować o zwycięstwie nad przeciwnikiem” – mówi Piotr Nowok, 
Product Manager w Acer Polska.   

 

Jakość obrazu i troska o oczy    

 

Panel Predatora X25 obsługuje standard HDR i zapewnia pokrycie 99% kolorów palety 
sRGB. Monitor potrafi ponadto automatycznie dostosowywać poziom jasności i 
temperaturę barw do naturalnych warunków oświetlenia. Dzięki funkcji LightSense, 
Predator X25 wykrywa poziom natężenia światła otoczenia i dopasowuje jasność tak, by 
wyświetlać obraz najwyższej jakości.  

Opcja AdaptiveLight dostosowuje z kolei podświetlenie panelu do barwy światła w 
otoczeniu, natomiast tryb ProxiSense przypomni graczowi o konieczności przerwy po 
upływie określnego czasu. Aby dodatkowo zmniejszyć zmęczenie oczu, czujniki monitora 
regulują także jasność pasków LED wyświetlacza. 

Monitor oferuje ponadto w rozwiązanie Predator GameView, które wykorzystuje tryby 
zaprojektowane dla określonych gatunków gier – FPS-ów, wyścigów lub tytułów 
sportowych.  
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Praktyczny design 
 
Acer Predator X25 wyposażony został w wąskie ramki wokół ekranu i pięć portów USB 
umieszczonych na obudowie. Monitor wyróżnia się także za sprawą efektownej funkcji 
podświetlenia, którego charakter można synchronizować np. z odtwarzaną muzyką. 
Ergonomiczna konstrukcja urządzenia pozwala na jego odchylanie, obracanie, ustawianie 
w pionie i regulację jego wysokości.  
 
Cena i dostępność  
 
Monitor Predator X25 dostępny będzie w kwietniu 2021 r. w sklepach sieci Media Expert, 
RTV Euro AGD, X-Kom i Morele w cenie od 3 999 zł.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O marce Predator 
 
Predator to należąca do firmy Acer marka dla graczy, obejmująca pełną gamę sprzętu najwyższej jakości, zaprojektowanego z myślą 
o najbardziej wymagających i zaangażowanych fanach gier. Marka Predator jest obecna na rynku od 2015 r. i wyróżnia się na tle 
konkurencji swoim wizerunkiem, sposobem komunikacji i doskonałą jakością produktów. W skład portfolio produktowego marki 
Predator wchodzą komputery stacjonarne, notebooki, monitory oraz fotele dla profesjonalnych graczy. Predator jest oficjalnym 
partnerem turniejów esportowych Intel Extreme Masters, dostarcza również sprzęt podczas rozgrywek Major w grze Rainbow Six.   

 
O firmie Acer 
 
Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami, projektowaniem, sprzedażą 
marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje 
komputery osobiste, wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również 
rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5 
największych na świecie firm zajmujących się komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com. 
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