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Acer przedstawia 65-calowy monitor 
Predator z ekranem BFGD i NVIDIA G-SYNC 

Rozdzielczość 4K i obsługa HDR wraz z wykorzystaniem funkcji 
NVIDIA® SHIELD™, które pozwalają na streaming gier 

Acer wprowadza wielkoformatowe ekrany przeznaczone dla graczy i prezentuje 65-calowy 

monitor Predator z ekranem Big Format Gaming Display, który wykorzystuje technologię NVIDIA® 

G-SYNC™. Predator obsługuje też NVIDIA SHIELD™ co pozwala na streaming, odtwarzanie filmów i 

programów telewizyjnych w rozdzielczości 4K HDR. 

Ogromny i interesujący 

65-calowy monitor Predator z ekranem Big Format Gaming Display (BFGD) oferuje wyświetlanie 

gier w najwyższej jakości, której oczekuje się od całej serii Predator. Wykorzystanie w NVIDIA 

G-SYNC funkcji zmiennego odświeżania ekranu VRR (Variable Refresh Rate) zapewnia grę bez 

rozrywania obrazu i minimalizowanie opóźnień w jakości 4K i częstotliwości 120 Hz. Maksymalna 

luminacja wynosi imponujące 1000 nitów. 

Rozrywka i zarządzanie inteligentnym domem zintegrowane z NVIDIA SHIELD 

Predator BFGD z wbudowanymi funkcjami NVIDIA SHIELD umożliwia przełączanie między 

funkcjami przeznaczonymi do gier i innych form rozgrywki. Za pomocą pilota i kontrolera gier 

możemy łatwo nawigować oraz uzyskać dostęp do filmów, programów telewizyjnych 

oferowanych w najpopularniejszych aplikacjach. Funkcjami można sterować głosowo, dzięki 

wykorzystaniu Google Assistant, który umożliwia wykorzystanie możliwości zarządzania 

inteligentnym domem. 

Technologia zmiennego odświeżania ekranu VRR G-Sync dopasowuje częstotliwość odświeżania 

ekranu do faktycznej liczby klatek na sekundę pliku wideo. Dzięki temu obraz jest 

prezentowany na wyświetlaczu w pełnej zgodności z intencjami jego twórcy. 
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Firma Acer, założona w roku 1976, to dostawca sprzętu, oprogramowania i usług, skupiający swoją działalność na 

badaniu, projektowaniu, marketingu, sprzedaży i wspieraniu innowacyjnych produktów, wzbogacających nasze życie. 

Oferta firmy Acer obejmuje komputery stacjonarne, wyświetlacze, rzutniki, serwery, tablety, smartfony i części 

eksploatacyjne. Firma opracowuje także rozwiązania oparte na chmurze, łączące wszystko to, co Internet ma do 

zaoferowania. W roku 2016, Acer obchodzi swoje 40-ste urodziny. Firma znajduje się w pierwszej piątce dostawców 

komputerów osobistych na świecie. Acer zatrudnia 7000 pracowników dookoła świata i prowadzi swoją działalność w 

ponad 160 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com. 

 

http://www.acer.com/

