
HyperX julkaisi Cloud II –pelikuulokkeet sekä Fury -pelihiirimatot
Monipuolinen USB –äänensäätöohjain
Virtuaalinen 7.1 –kanavainen tilaääni
HyperX FURY –pelihiirimatot Skyn sarjan seuraksi

Helmikuu  9, 2015 – HyperX, maailman muistituotemarkkinoiden itsenäisen markkinajohtajan Kingston Technology Company Inc.:n tytäryhtiö on tänään julkaissut
HyperX Cloud II –pelikuulokkeet, joiden toimitukset alkavat heti. HyperX Cloud II on uudistettu ja kehitelty kuulokesarja palkitusta HyperX Cloud –pelikuulokesarjasta.
Cloud II –pelikuulokkeista löytyy USB –äänensäätöohjain virtuaalisen 7.1 –kanavaisen tilaäänen toistolle.

Täysin HyperXn omien ääni-insinöörien kehittämä LED –taustavalaistu äänensäätöohjain tuottaa laitteistopohjaista (ei tarvitse erillisiä ajureita) virtuaalista 7.1
–kanavaista tilaääntä. Ohjaimesta voi nappia painamalla ottaa 7.1 –kanavaisen tilaäänen pois päältä sekä säätää erikseen kuulokkeiden ja mikrofonin äänenvoimakkuutta.
Cloud II –kuulokkeet voi liittää USB –liittimen avulla PC- tai Mac –tietokoneeseen tai sen 3.5mm liittimen avulla PS4 - ja Xbox One1-pelikonsoliin.

Mikrofonin paranneltu  vastamelu-ominaisuus, automaattinen äänenvoimakkuuden säätö sekä kaiunpoisto toimivat USB –äänenohjaimen kautta. Cloud II tuottaa
puhtaammat äänet, peliäänet ja vähemmän taustamelua sekä on TeamSpeak:n sertifioima että optimoitu Skype –puheluihin. Kuulokkeiden korvatyynyissä ja pääpannassa
käytetty memory foam -materaali takaa maksimaalisen istuvuuden sekä mukavuuden tuntienkin pelaamiseen. 

HyperX julkaisi myös HyperX FURY Pro Gaming –hiirimatot. Sen kankainen materiaali ja pehmeä rakenne takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden, mukavuuden ja
vakauden. HyperX FURY –pelihiirimatot löytyvät neljänä eri kokona ja ovat erittäin kestäviä soveltuen pelaajan kuin pelaajan tarpeisiin.

 “Olemme innoissamme Cloud II ja FURY –pelihiirmattojen julkaisusta HyperX oheislaiteisiin,” sanoo Edward Baily, Business Manager, HyperX. “Nyt voimme tarjota
pelaajille alkuperäisen Cloud –kuulokkeiden tyylikkyyden ja mukavuuden lisäksi myös virtuaalisen 7.1 –tilaäänentoiston. Nämä kaksi tuotetta tarjoavat pelaajille
parempaa äänenlaatua ja sen kontrollointimahdollisuutta, jotta he voivat nauttia mukaansatempaavasta pelikokemuksesta.”                       

HyperX Cloud II –kuulokkeiden värivaihtoehtoina ovat punainen ja “gun metal” sekä myöhemmin julkaistava pinkki, jota valmistetaan rajallinen määrä. Cloud II on
varustettu kahden vuoden takuulla ja luotettavalla HyperX toimintavarmuudella.

HyperX on Kingstonin liiketoimintayksikkö, joka edustaa korkean suorituskyvyn tuotteita kuten nopeat DDR3-muistit, SSD-levyt, USB-muistit sekä pelitarvikkeet
kohderyhmänään pelaajat, ylikellottajat ja PC-harrastajat. HyperX on maailmalla tunnettu korkeasta laadusta, suorituskyvystä sekä innovatiivisuudesta. HyperX on
vahvasti mukana  eSports –toiminnassa ja sponsoroi yli 20 joukkuetta sekä on Intel Extreme Masters –tapahtuman pääsponsori. HyperX on mukana myös useissa
muissa tapahtumissa kuten Brasil Game Show, China Joy, DreamHack, gamescom and PAX.

Lisätietoja: HyperX

HyperX Cloud II 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: 320g
Cable length and type: 1m + 2m extension
Connection: single mini stereo jack plug (3.5 mm)

Microphone:

Transducer Type: condenser (back electret)
Polar Pattern: cardioid
Frequency Response: 50-18,000 Hz
Operating principle: pressure gradient
Power supply: AB powering
Supply voltage: 2V
Current consumption: max 0.5 mA
Nominal impedance: ≤2.2 kΩ
Open circuit voltage: at f = 1 kHz: 20 mV / Pa
THD: 2% at f = 1 kHz
Max. SPL: 105dB SPL (THD≤1.0% at 1 KHz)
Microphone output: -39±3dB
Length mic boom: 150mm (include gooseneck)
Capsule diameter: Ø6*5 mm
Connection: single mini stereo jack plug (3.5mm)



1 Controller adapter required.

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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