
AOC 
G2460VQ6

ASUS 
VG245H

ACER PREDATOR 
GN246HLBBID

AOC 
G2770PF

ASUS 
MG278Q

ASUS 
ROG SWIFT PG278QR

ASUS 
ROG SWIFT PG348Q

Cirkapris 1 700:-   Se aktuellt pris 2 000:-   Se aktuellt pris 2 500:-   Se aktuellt pris 3 300:-   Se aktuellt pris 6 000:-   Se aktuellt pris 6 500:-   Se aktuellt pris 12 500:- Se aktuellt pris

Paneltyp  
(ex TN, VA eller IPS)

TN TN TN TN TN TN IPS

Bildskärmsformat 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 21:9

Hz 
(uppdateringsfrekvens)

48–76 Hz 50–75 Hz 144 Hz 144 Hz 144 Hz 165 Hz 60 Hz

Anslutningar HDMI, VGA, DisplayPort HDMI, VGA, 
Hörlursutgång

HDMI, VGA, DVI, 
Hörlursutgång

HDMI, VGA, DVI, 
USB-version 2.0 & 3.0, 
DisplayPort

HDMI, DVI, USB-version  
3.0, Hörlursutgång, 
DisplayPort

HDMI, USB-version 3.0, 
DisplayPort

HDMI, USB, 
Hörlursutgång, 
DisplayPort

Responstid 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 5 ms

Storlek 24,0 tum 24,0 tum 24,0 tum 27,0 tum 27,0 tum 27,0 tum 34,0 tum

Välvd eller rak Rak Rak Rak Rak Rak Rak Välvd

Inbyggda högtalare Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja

Uppfattad responstid                                    

Uppfattad refresh rate                                   

Observerad färgåter-
givning och kontrast                                  

FPS-spel                                   

MMO-spel                                  

MOBA-spel                                   

RTS-spel                                  

HeatoNs betyg                              

HeatoNs  
kommentar

Bra nybörjarskärm. 
Lite plastig och ont om 
anslutningar, men en  
bra skärm för pengarna!

Snäppet bättre. Fler 
utgångar och en mer 
gedigen finish ger ett 
halvt poäng till.

Tunn och nätt skärm för 
den som behöver det.

Snygg design! Dock lite 
krångliga inställningar. 
Ljusstyrkan känns lite off. 
Kanske är det fel på mina 
ögon, men det här är 
alldeles för ljust för mig.

En mycket bra skärm  
– vilken responstid! Bra 
flyt. Skärmen har inbyggt 
ljud vilket jag tycker är 
onödigt på den här nivån. 
Köper du en så här dyr 
skärm så har du en bra 
rigg i övrigt. Dock är 
ljudet lätt att koppla bort. 
Lite backlight bleed, men 
annars full pott!

Full pott! Bästa färg-
återgivningen hittills. 
Riktigt bra!

Värsting-skärmen! Riktigt 
maxad i 21:9. Kräver en 
vass rigg för att kunna 
utnyttjas till max. Tyvärr 
en del backlight bleed 
här också. Annars hade 
skärmen fått 6 av 5 
möjliga utav mig!

Integrerade 
högtalare

Höj- & sänkbar Smidig! 144 Hz-panel ASUS GamePlay 
och GameVisual

Bästa färg-
återgivningen

NVIDIA 
G-Sync-teknik

HEATON
GAMING-MONITORER20

17 TESTAR

HEATON

PRISVÄRD!

GRYMT SNABB  
RESPONSTID!

Lysande skärmar

GRYM SKÄRM 
OM DU HAR
RÄTT RIGG!

Ingen gaming setup är komplett utan en 
riktigt bra skärm! När du tittar på skärmar 
till gaming så är det många parametrar som 
dyker upp men det absolut viktigaste är  
uppdateringsfrekvensen. Färger, kontrast och 
svärta är trevligt men för den bästa spel- 
upplevelsen så är det uppdaterings- 
frekvensen som spelar roll. Färgåtergivning 
är däremot också viktigt för att kunna urskilja 
detaljer på skärmen, till exempel upptäcka en 
fiende på långt håll. Du vill inte behöva gissa 
bara för att färgåtergivningen är lite sämre. 

SÅ TESTADE VI
Jag testade alla skärmar, en i taget, på en 
och samma rigg. Skärmarna jämfördes  

sedan genom att testa samma spel på 
samtliga. På så vis fick vi en så rättvis  
jämförelse som möjligt. De spel jag testade 
var CS:GO, LoL och Battlefield. 

RESULTAT
Generellt bra resultat på alla skärmar 
faktiskt, men de i den övre prisklassen är 
såklart snäppet vassare på alla fronter där 
ASUS ligger i topp. Jag tycker överlag att 
ASUS levererar de bästa gaming- 
skärmarna i branschen. Däremot fanns det 
tyvärr backlight bleed även på dem vilket är 
trist. Som sagt så är refesh raten viktigast 
för att spelen ska flyta på, och om du spelar 
FPS-spel så är det extremt viktig. Så titta 

extra mycket på den siffran innan du köper 
en monitor. Du vill nämligen att skärmen 
ska följa med helt sömlöst när du spelar, så 
att du känner att du är ett med skärmen. 
Börjar det lagga lite på grund av låg refresh 
rate och lägre ms så blir det direkt ett 
störningsmoment. Vill också påminna om 
om att de allra bästa skärmarna kräver en 
riktigt bra rigg för att komma till sin rätt! 


