
HyperX julkaisee valkoiset Cloud -pelikuulokkeet
Valkoiset Cloud –pelikuulokkeet tuovat pitkäkestoista mukavuutta pelaamiseen.
53mm kuulokkeet tarjoavat erinomaista ääntä pelaamiseen. 

Elokuu 13, 2014 − HyperX®, maailman muistituotemarkkinoiden itsenäisen markkinajohtajan Kingston Technology Company Inc.:n tytäryhtiö
on tänään julkaissut HyperX® Cloud White Edition -pelikuulokkeet. Mustavalkoiset kuulokkeet tarjoavat samaa aiemmin palkittua miellyttävää
istuvuutta kuin edeltäjänsä HyperX Cloud Black Edition -pelikuulokkeet. Kuulokkeissa on nahka pehmustetut sangat sekä ajan myötä
käyttäjälle muotoutuvat korvan yli asetettavat korvatyynyt, mikä takaa mukavuuden pitkäkestoiseen pelaamiseen.

                      HyperX Cloud White Edition –pelikuulokkeet omaavat korkealaatuisen äänentoiston sen 53mm kuulokkeiden ansiosta, joten
pelaajat kuulevat selkeästi ja yksityiskohtaisesti keskustelut, laukaukset sekä räjähdykset. Kuulokkeiden monikäyttöisyyttää parantaa
irrotettava mikrofoni, jonka johdosta musiikin kuuntelu puhelimesta tai tabletista onnistuu kätevästi. Kuulokkeet toistavat bassoa äärimmäisen
miellyttävästi sekä ala-, keski- ja ylä-äänet toistuvat kristallinkirkkaasti.

                      “The HyperX Cloud Black Edition –kuulokkeet on voittanut useita palkintoja ja saaut erittäin hyvän vastaanoton heti huhtikuun
julkaisusta alkaen,” sanoo Edward Baily - business manager - HyperX.  “Olemme ylpeitä lisäämään valikoimaan valkoiset kuulokkeet
antaaksemme pelaajille ja antaaksemme HyperX faneille uuden vaihtoehdon samoilla ominaisuuksilla kuin edeltäjänsä.” 

HyperX Cloud White ja Black Editions –kuulokkeet ovat yhteensopivia tietokoneiden, PS4™ -konsolin, puhelimien ja tablettien kanssa. HyperX
Cloud on virallinen kuulokepartneri Intel Extreme Masters, Alliance Gaming, CNB e-Sports Club, SK-Gaming and Team Liquid tapahtumissa
sekä palaajaorganisaatioissa. HyperX on varustettu kahden vuoden takuulla ja luotettavalla HyperX toimintavarmuudella. Lisätietoja:
http://www.kingston.com/en/hyperx/cloud . 

HyperX is the high-performance product division of Kingston Technology encompassing high-speed DDR3 memory, SSDs, USB Flash drives,
and headsets. Targeted at gamers, overclockers and enthusiasts, HyperX is known throughout the world for quality, performance and
innovation. HyperX is committed to eSports as it sponsors over 20 teams globally and is the main sponsor of Intel Extreme Masters. HyperX
can be found at many shows including Brasil Game Show, China Joy, DreamHack and PAX.

For more information visit the HyperX home page.

HyperX Cloud White Edition Features and Specifications:

Headset:

Transducer Type: dynamic Ø 53mm
Frequency Response: 15Hz–25,000 Hz
Nominal SPL: 98±3dB
Operating principle: closed
Nominal impedance: 60 Ω per system
T.H.D.: < 2%
Power handling capacity: 150mW
Sound coupling to the ear: circumaural
Ambient noise attenuation: approx. 20 dBa
Headband pressure: 5N
Weight with microphone and cable: 350g
Cable length and type: 1m + 2m extension + 10cm iPhone
Connection: mini stereo jack plug (3.5 mm)

Microphone:

Transducer type: condenser (back electret)
Operating principle: pressure gradient
Polar pattern: cardioid
Power supply: AB powering
Supply voltage: 2V
Current consumption: max 0.5 mA
Nominal impedance: ≤2.2 kΩ
Open circuit voltage: at f = 1kHz: 20 mV / Pa
Frequency response: 100–12,000 Hz
THD: 2% at f = 1kHz
Max. SPL: 105dB SPL (THD≤1.0% at 1KHz)
Microphone output: -39±3dB
Length mic boom 150mm: (include gooseneck)
Capsule diameter: Ø6*5 mm
Connection: mini stereo jack plug (3.5mm)



HyperX can be found on:

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

About HyperX

HyperX® is a division of Kingston Technology Company, Inc., the world’s largest independent memory manufacturer. Established in 2002,
HyperX is headquartered in Fountain Valley, California, USA. For more information, please call +44 (0)1932 738888 or visit
www.kingston.com/us/memory/hyperx.
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