
Snelste gamemonitor
ASUS ROG SWIFT PG259QN
Fabrikant ASUS laat de prijs-prestatiekroon liggen en kiest 

bewust voor absolute topprestaties. Met een prijskaartje 

van 699 euro is de ROG Swift PG259QN verre van goedkoop, 

zeker voor een Full-HD-scherm, maar dan krijg je wel de 

snelste monitor van dit moment. Met zijn 25inch-diagonaal 

en 360Hz-verversingssnelheid is hij meetbaar en zichtbaar 

een stap voorbij 240Hz-monitors, terwijl hij dankzij zijn ips-

paneel alsnog een goede kleurweergave weet te bieden. Hij 

is ook prima uitgerust met gamemogelijkheden en een goede 

ergonomische standaard.

Concessies zijn er ook: we noemden al de bescheiden 1080p-

resolutie. Dat maakt hem in tegenstelling tot 1440p-alter-

natieven minder fijn voor games die niet louter op snelheid 

leunen en ook voor algemeen gebruik. Deze monitor moet 

je dan ook meer zien als een stuk professioneel gereedschap 

voor serieuze e-sporters. Telt elke milliseconde, dan wordt dit 

scherm interessant.

Vermogende liefhebbers kunnen ook de R-variant overwe-

gen (PG259QNR). Dit model, dat 150 euro meer kost, heeft als 

extra een ingebouwde latency-analyzer om je pc en instel-

lingen te optimaliseren voor nog betere prestaties. Spreekt 

het concept je aan, maar vind je 700 euro te gortig? Kijk dan 

naar de ASUS VG279QM. Deze 280Hz-versie van vorig jaar is 

slechts iets trager, maar bijna de helft goedkoper.

ASUS ROG SWIFT PG259QN

 Ultieme snelheid

 Goede kleuren en contrast

 Goede gamemogelijkheden

 Forse meerprijs voor 360 Hz

 Slechts 1080p

€ 699,-

www.asus.com

Ultieme gamemonitor
ASUS ROG SWIFT PG32UQX
Mocht je oog al over de prijs van dit scherm zijn gegleden: nee, 

het is geen tikfout, de ASUS ROG Swift PG32UQX kost echt 3499 

euro. Daarmee wordt direct duidelijk dat dit voor de meeste 

 gamers niet hun monitor zal zijn. Voor iets meer dan een tiende 

haal je immers al een echt uitstekende ervaring in huis.

Deze ASUS moet je dan ook meer zien als een ultiem voor-

proefje van wat de mainstream gamemonitors over een paar 

jaar zullen bieden. Denk daarbij aan een indrukwekkende 

combinatie van een fors 32inch-scherm met 4K-resolutie en 

een 144Hz-verversingssnelheid, prachtige kleurprestaties plus 

een extreem goed contrast dankzij een mini-led-backlight.

Doorgaans heeft de backlight van een monitor over het 

hele scherm een vaste helderheid, maar bij schermen zoals de 

PG32UQX kan de backlight zich in vele zones aanpassen aan 

wat er op het scherm wordt weergegeven. Zo krijgt dit ips-

paneel een veel beter contrast dan va-panelen, terwijl verder 

wel alle voordelen van ips behouden blijven.

De contrastwaarden komen aardig in de buurt van oled-

panelen, maar deze ASUS kan wel veel meer helderheid leve-

ren. Het resultaat is de overtreffende trap in HDR-games (en 

andere content). Tenminste, als je een pc-gamer bent: zonder 

HDMI 2.1 blijf je met een PlayStation 5 toch echt op 60 Hz 

 hangen. Voor spelcomputers ligt de LG C1 dan ook meer voor 

de hand.

ASUS ROG SWIFT PG32UQX

 Ultiem voor pc-gaming

 Top HDR-ervaring

 Goede snelheid

 Niet ultiem voor consolegamers

 Prijs

€ 3499,-

www.asus.com

ASUS maakt het geheel af met een stevige constructie en 

een zee aan mogelijkheden, al verandert dat natuurlijk niets 

aan het feit dat dit scherm slechts is weggelegd voor de zeer 

MERK LG ASUS ASUS GIGABYTE GIGABYTE IIYAMA

Model LG oled-tv C1 48 inch (OLED48C16LA) ROG Swift PG32UQX ROG Swift PG259QN Aorus FI27Q-X M27Q G-Master GB2470HSU-B1

Oordeel

Prijs € 1199,- € 3499,- € 699,- € 699,- € 329,- € 189,-

Beeldformaat 48 inch 32 inch 25 inch 27 inch 27 inch 23,8 inch

Beeldverhouding 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9

Resolutie 3840 × 2160 3840 × 2160 1920 × 1080 2560 × 1440 2560 × 1440 1920 × 1080

Verversingssnelheid 120 Hz 144 Hz 360 Hz 240 Hz 170 Hz 165 Hz

Paneeltype Oled Ips met miniled Ips Ips Ips Ips

FreeSync * *

G-Sync * *

HDR-ondersteuning  (HDR1400)  (HDR400)  (HDR400)  (HDR400)

DisplayPort

HDMI

Usb-c

In hoogte verstelbaar

Vesa-bevestiging

Luidsprekers

Usb-hub

RGB-verlichting

* Geen officiële ondersteuning, maar werkt wel
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