
HyperX lanseeraa ’Cloud’-pelikuulokkeet
HyperX Cloud tarjoaa maksimaalista mukavuutta pelaamiseen

Ylivertainen äänentoisto

Pitää yllä HyperX-tavaramerkin korkeita standardeja

30 huhtikuuta 2014 – Muistituotteiden itsenäisen markkinajohtajan Kingston Technology Company, Inc.:n HyperX®-osasto on tänään
ilmoittanut julkaisevansa HyperX Cloud -pelikuulokkeet. HyperX Cloud sisältää erittäin mukavat korvatyynyt ja suuremmat
audioajurit, joiden avulla pelaajat voivat nauttia äärimmäisestä mukavuudesta ja ylivertaisesta äänenlaadusta pitkien
pelirupeamien aikana.

HyperX Cloud hyödyntää korvatyynyissä vaahtomuovia, joka muotoutuu korvan muodon mukaan, sekä pehmeää, nahalla
pehmustettua pantaa, jonka räätälöity tikkaus parantaa käyttömukavuutta ja tyyliä. Korvan päälle asettuva suljettu muotoilu auttaa
sulkemaan ympäristön äänet pois, mikä parantaa pelikokemusta. Kumpaan tahansa korvaan sopivien veluurikorvatyynyjen ja
suurten 53mm ajureiden tuoman hifi-äänentoiston ansiosta pelaaja kuulee ympäristönsä äänet sekä keskustelun ja jokaisen
räjähdyksen ja laukauksen selkeästi. Lisäksi HyperX Cloud -kuulokkeissa on irrotettava mikrofoni. Kuulokkeet on valmistettu
kestävästä alumiinista.

”HyperX teki yhteistyötä ruotsalaisen valmistajan QPADin kanssa luodakseen kuulokkeet, jotka ovat mukavat käyttää ja joiden
ylivertainen äänentoisto soveltuu pitkiin pelirupeamiin. Yhdistelmä on voitokas, sillä QPAD tunnetaan Euroopassa
korkealaatuisista pelilisälaitteistaan,” sanoi HyperX:n liikkeenjohtaja Edward Baily. ”Kun pelaajat käyttävät HyperX Cloud -
kuulokkeita, tunnit kuluvat kuin siivillä.”

HyperX Cloud sopii yhteen PC-tietokoneiden ja PS4™:n sekä älypuhelinten ja tablettien kanssa. HyperX Cloud on Intel Extreme
Mastersin, Alliance Gamingin, CNB e-Sports Clubin, SK-Gamingin ja Team Liquidin virallinen kuuloke. HyperX Cloudille
myönnetään kahden vuoden takuu ja sille luvataan HyperX:n legendaarinen luotettavuus.

Saatavilla at Verkkokauppa.com ja Jimms.fi

Lisätietoja löydät osoitteesta www.kingston.com/hyperxcloud.

HyperX on Kingston Technologyn tehotuotteiden osasto, joka sisältää nopean DDR3-muistin, SSD-massamuistit, USB-muistitikut ja
kuulokkeet. Pelaajille, ylikellottajille ja harrastajille suunnattu HyperX tunnetaan kaikkialla maailmassa laadustaan, suorituskyvystään ja
innovatiivisuudestaan. HyperX on omistautunut kilpapelaamiselle, sillä se sponsoroi maailmanlaajuisesti yli 20 tiimiä ja se on Intel Extreme
Masters -turnauksen pääsponsori. HyperX on läsnä monilla messuilla, kuten Brasil Game Show’ssa, China Joyssa, DreamHackissa,
gamescomissa ja PAX:ssa.

Lisätietoja löydät HyperX:n verkkosivuilta.

HyperX Cloud -kuulokkeet:

Muutintyyppi: Dynaaminen suljettu Ø 53mm

Taajuusvaste: 15Hz - 25KHz

SPL-äänenpaineen taso: 98±3dB

HyperX Cloud -mikrofoni:

Muutintyyppi: Kondensaattori (takaelektreetti)

Suuntaus: Herttamainen

Taajuusvaste: 100 - 12,000 Hz

HyperX SoMessa:

YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx
Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity



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

HyperX

HyperX® on Kingston Technologyn liiketoimintayksikkö. Kingston Technology on maailman suurin puolijohdetoimittajiin sitoutumaton
muistituottaja. HyperXn päätoimipaikka sijaitsee Fountain Valleyssa, California, USA. 
Lisätietoja +44 (0)1932 738888 tai tutustu www.kingston.com/us/memory/hyperx.
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