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SPEC ◆ Harga Rp 2,7 Juta ◆ Manufacturer AOC ◆ Link www.aocmonitorap.
com/indonesia ◆ Distibutor Mega Komputindo Lestari

M onitor LED memang selalu menjadi pilihan 
tepat bagi para pecinta multimedia dan juga 
para gamer. Pasalnya warna yang diberikan oleh 
LED jauh lebih terang dari monitor LCD biasa. 

AOC menawarkan sebuah monitor LED di kelas mainstream 
yang cukup terjangkau. Layar 22-inci yang ditawarkan 
V22+ menurut kami sudah sangat cukup besar dan nyaman 
untuk bermain game pada jarak normal. Dengan resolusi 
native 1680x1050, permainan akan lebih ringan dari resolusi 
1920x1080 namun dengan gambar yang masih cukup tajam, 
jadi Anda tidak perlu untuk membeli VGA yang mahal untuk 
menikmati potensi maksimumnya. Tetapi hal tersebut menjadi 
gangguan ketika kita ingin menonton film HD berkualitas 
1080p, terutama karena skala 16:10 miliknya. 

Kami sangat puas dengan gambar yang disajikan oleh V22+. 
Warna yang dihasilkan sangat jelas sehingga kami dapat 
melihat seorang militan yang sedang bersembunyi di hutan 
Afrika dalam Far Cry 2. Seluruh aksi dengan gerakan cepatpun 
terlihat jelas, karena response time 2ms. 

Dari segi desain, monitor AOC ini agak terlalu besar bagian 
bawahnya menurut kami, namun ini bukan menjadi masalah 
besar karena ketipisannya membuat monitor ini sangat seksi. 
AOC juga menambahkan sebuah kabel HDMI sehingga Anda 
tidak perlu membeli kabel mahal tersebut, namun sayangnya 
tidak disertai konverter DVI to HDMI.

Melihat harganya serta segudang fitur 
tambahannya, seperti webcam, mic dan speaker 
internal, monitor ini patut diperhitungkan. Solusi 
yang baik dan murah untuk monitor besar dengan 
keistimewaan LED. n Arya Dwiputra

92
SPEC ◆ Harga Rp TBA  ◆ Manufacturer Gelid ◆ Link www.gelidsolutions.com 
◆ Distributor Techno Solution / 021-62304380

F ermi memang telah diluncurkan beberapa waktu yang 
lalu tapi Anda yang sudah mencobanya pasti mengerti 
akan suhunya yang sedikit mengkhawatirkan. Oleh 
karena itu, Gelid mencoba menawarkan solusi bagi 

Anda para pengguna Fermi. VGA cooler besutan vendor yang 
didirikan oleh mantan para petinggi Arctic Cooling ini ditujukan 
untuk kartu grafis kelas atas. Kompatibilitas tidak menjadi 
masalah bagi produk ini karena dapat digunakan baik di kartu 
grafis ATI ataupun NVIDIA. Pasalnya, kebanyakan pendingin 
kartu grafis hebat memiliki masalah dengan kompatibilitas yang 
berarti Anda harus mengganti pendingin saat mengganti kartu 
grafis. Namun masalah ini tidak kami temukan pada produk ini. 
Hanya saja, jangan berharap menggunakan pendingin ini untuk 
kartu grafis low-end karena, selain tidak kompatible,  kebanyakan 
kartu grafis kelas bawah tidak bersuhu tinggi. 

Untuk performanya, kami benar-benar salut dengan produk 
ini karena saat kami sandingkan dengan GTX 480, suhu pada 
saat full load dapat turun sekitar 15 derajat, dari 90 menjadi 
76 derajat, sedangkan pada saat idle suhunya turun 10 derajat, 
dari 60 jadi 51 derajat. Pemasangannya pun mudah dan tidak 
merepotkan, bahkan jauh lebih mudah ketimbang Xigmatek 
BiFrost. 

Kami masih belum mengetahui harga banderol dari pendingin 
hebat ini namun jika Anda berani membayar Rp 4-6 jutaan untuk 
sebuah kartu grafis, kami rasa harga tidak akan menjadi 
masalah yang berarti bagi dompet Anda.

Singkatnya, jika Anda sangat menyukai Fermi 
ataupun ATI Radeon seri 58xx, sama seperti kami, 
Anda juga akan sangat menyukai kartu grafis ini. 
n Yabes Elia
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