
HyperX Lanserer ‘Cloud’ Gaming Hodetelefonert
• HyperX Cloud gir maksimal komfort når man spiller

• Overlegen lydgjengivelse

• Fortsetter den høye standarden for HyperX produkter

30 - April, 2014 - HyperX ®, en divisjon av Kingston Technology Company, Inc., den uavhengige verdensleder på minneprodukter, kunngjorde i
dag lanseringen av HyperX Cloud hodetelefoner for spillere.

HyperX Cloud har ekstremt behagelige øreputer og store membraner for å gi spillerne maksimal komfort og overlegen lyd under lange
spillleøkter. HyperX Cloud bruker minne-skum i øreputene og en myk, skinn-polstret hodebånd med tilpassede sømmer for økt komfort og stil.
De store lukkede koppene som dekker øret, hjelper til å stenge ute støy fra omgivelsene for å gi en mer oppslukende spillopplevelse.
Utskiftbare velour øreputer tillater spillere å høre deres omgivelser og samtidig levere dialog og hver eksplosjon og skuddveksling i klar, high-
fidelity lyd fra de store 53mm membranene.

HyperX Cloud har også en avtakbar mikrofon og er laget av aluminium for holdbarhet.

"HyperX har jobbet med den svenske produsenten QPAD for å lage et hodesett som leverer komfort og suveren lyd for lange spilløkter. Dette
er en vinnende kombinasjon siden QPAD er kjent for høy kvalitet på sine spill produkter i hele Europa, "sier Jan Terje Kleiven,
forretningsutvikler, HyperX. "Vi tror timer vil passere lett for spillere som bærer HyperX Cloud hodetelefoner." HyperX Cloud er kompatibel med
PC og PS4 ™ samt smarttelefoner og nettbrett. Det er allerede det offisielle hodetelefon settet for Intel Extreme Masters, Alliance Gaming,
CNB e-Sports Club, SK-Gaming og teamet Væske. HyperX Cloud er støttet av en to-års garanti og legendariske HyperX pålitelighet.
Tilgjengelig på komplett.no.

For mer informasjon, vennligst besøk www.kingston.com / hyperxcloud.

HyperX er høy-ytelse/spill divisjon i Kingston Technology og omfatter høyhastighets DDR3-minne, SSD, USB Minnepinner, og hodetelefoner.
Rettet mot gamere, overklokkere og entusiaster, er HyperX kjent over hele verden for kvalitet, ytelse og innovasjon. HyperX er forpliktet til
eSports som det sponser over 20 lag globalt og er hovedsponsor for Intel Extreme Masters. HyperX kan bli funnet på mange show, inkludert
Brasil Game Show, China Joy, DreamHack, The Gathering, gamescom og PAX.

For more information visit the HyperX home page.

HyperX Cloud Hodetelefon:

Hodetelefonkopptype: Lukket Ø 53mm
Frekvensrespons: 15Hz - 25KHz
SPL Følsomhet: 98±3dB

HyperX Cloud Mikrofon:

Mikrofonteknologi: Avtagbar electret-kondensator
 
Frekvens response: 100 - 12,000 Hz

HyperX finner du på:

YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx
Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity
Twitter:   http://twitter.com/hyperx
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/164609?trk=tyah
Google+: https://plus.google.com/u/0/+kingston/posts

Om HyperX

HyperX ® er en divisjon i Kingston Technology Company, Inc., verdens største uavhengige minneprodusent. Etablert i 2002, er HyperX
hovedkontor i Fountain Valley, California, USA. For mer informasjon, ring +44 (0) 1932 738888 eller besøk www.kingston.com / oss / minne /
HyperX.
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