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Dolbyn plug-and-play-tilaäänellä varustetut HyperX Cloud Revolver S -
pelikuulokkeet nyt saatavilla 

 
Odotetut Cloud Revolver S -kuulokkeet tarjoavat pelaajille kokonaisvaltaisen Dolby-kokemuksen pelkällä 

napin painalluksella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. maaliskuuta 2017 – HyperX®, joka on osa Kingston Technologya, alkaa tänään toimittaa HyperX 
Cloud RevolverTM S -kuulokkeita, jotka on varustettu DolbyTM	7.1 plug-and-play -tilaäänellä. HyperX on 
yhdistänyt Dolby-kuulokkeiden teknologiaa uuteen USB-palikkaan, joka tuottaa kokonaisvaltaista ääntä 
pelkällä napin painalluksella. HyperX:n tavaramerkiksi muodostuneet memory foam -kuulokeosat ja uusi 
leveämpi panta tekevät pitkistä pelisessioista entistä miellyttävämpiä. Korkealuokkaiset, 
alustariippumattomat kuulokkeet on suunniteltu ammatikseen pelaaville ja elektronisen urheilun 
joukkueille ympäri maailmaa, ja niihin kuuluvat 50 mm ajurit sekä vastamelumikrofoni.   
 
Cloud Revolver S jatkaa HyperX:n palkittujen tuotteiden sarjaa, joissa mukavuus yhdistyy erinomaiseen 
äänentoiston laatuun.  Kuulokkeiden uutuuspiirre on Dolbyn realistisen tilaäänen yhdistäminen uuteen 
HyperX-äänipalikkaan. Dolbyn 7.1-monikanavainen äänimaisema saa aikaan kokonaisvaltaisen 
pelikokemuksen ja peliedun, kun pelaajat tuodaan keskelle toimintaa.  
 
”HyperX:n Cloud Revolver S -kuulokkeita on todella miellyttävä käyttää”, sanoo Gordon Hayward, NBA:n 
tähtipelaaja ja tietokonepelifani. ”Dolbyn plug-and-play-monikanavainen äänentoisto on lisäksi 
fantastinen.” 
  
Cloud Revolver S -kuulokkeiden äänikuvan tuottaa ainutlaatuinen ajuriteknologia, jonka ansiosta pelaaja 
voi visualisoida ympäriltään kuuluvien äänien kulmat ja etäisyydet. Kuulokkeissa on kolme taajuuden 
esiasetusta: basson korostus, neutraali- ja lauluääntä korostava asetus, joista pelaajat voivat valita 
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suosikkinsa. Kuulokkeet auttavat hahmottamaan vastustajien sijainnin entistä selkeämmin ja tarkemmin, 
mikä antaa pelaajille etumatkan pelaajan näkökulmasta kuvatuissa ammuntapeleissä ja kolmiulotteisen 
ympäristön peleissä. 
 
”HyperX Cloud Revolver S -pelikuulokkeet ovat parhaat koskaan suunnittelemamme. Kun liität ne 
tietokoneeseesi, Dolbyn laadukas tilaääni on vain yhden klikkauksen päässä”, sanoo HyperX:n 
liiketoimintajohtaja Edward Bailey. ”Cloud Revolver S -kuulokkeissa mukavuus ja laadukas äänentoisto 
muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden, jonka ansiosta kuulijat voivat kokea elokuvateatteritasoisen 
äänimaailman.”  
 
Lisätietoa HyperX Revolver -pelikuulokkeista 
Cloud Revolver S -kuulokkeet on luotu tarjoamaan ensiluokkainen pelikokemus, ja niiden ominaisuuksiin 
kuuluvat: 
 
ü Dolby Surround Sound – Uuden monipuolisen plug-n-play-USB-äänikortin ansiosta kuulet Dolby® 

Surround 7.1 -monikanavaääntä sekä PC:llä, PS4:llä ja PS4 Pro:lla 
ü Pelaajien kehittämä – Kuulokkeet on varustettu kolmella taajuusasetuksella, erillisillä 

äänenvoimakkuutta säätävillä ja mikrofonin hiljentävillä painikkeilla sekä LED-taustavalaistuksella, 
jonka avulla kuulokkeiden tila on helppo tarkistaa 

ü Uusi muotoilu – Leveämpi panta, mattamusta väri ja korvia vasten tuleva, HyperX:n tavaramerkiksi 
muodostunut memory foam 

ü Ensiluokkainen suorituskyky – Ei tarvetta erillisille ohjelmistoille tai DI-boksille, toisin kuin 
kilpailijoiden tuotteissa 

 
HyperX Revolver S -kuulokkeiden tekniset tiedot: 
 

Kuulokkeet 
Ajuri: Dynaaminen, 50 mm, neodyymimagneetit 
Tyyppi: Circumaural (korvatyynyt korvien ympärillä), takaa suljettu 
Taajuusvaste: 12 Hz–28,000 Hz 
Impedanssi: 30 Ω 
Äänenpaine: 100.5 dBSPL/mW 1 kilohertsin taajuudella 
Harmoninen kokonaissärö: < 2% 
Ottoteho: Arvioitu 30 mW, maksimi 500 mW 
Paino: 360 g 
Paino mikrofonin kanssa: 376 g 
Johdon pituus:  
 Kuulokkeet: 1 m 
 DI-boksi: 2,2 m 
 PC-jatkojohto: 2 m 
Yhteystyyppi:  
 Kuulokkeet: 3,5 mm liitin (nelinapainen) 
 DI-boksi: USB 
 PC-jatkojohto: 3,5 mm stereo- ja mikrofoniliittimet 
 
Mikrofoni 
Kapseli: Elektreettimikrofoni 
Suuntakuvio: Kahdeksikko, vastamelu 
Taajuusvaste: 50 Hz-18,000 Hz 
Herkkyys: -44 dBV (0 dB=1 V/Pa,1 kHz) 
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Saatavuus ja tuki 
Cloud Revolver S -kuulokkeet (ovh 169.99 €) ovat saatavilla 13.3.2017 alkaen HyperX:n 
jälleenmyyntiverkostolta sekä verkkokaupoista. Cloud Revolver S -kuulokkeilla on kahden vuoden rajattu 
takuu, johon kuuluu HyperX:n tarjoama, alan paras asiakaspalvelu sekä -tuki. Cloud Revolver S -
kuulokkeet esiteltiin vastikään Intel Extreme Masters World Finals -tapahtumassa Puolan Katowicessa. 
 

 

Tietoa HyperX:stä 
Huipputehokkaiden tuotteiden HyperX on osa Kingston Technologya, joka on maailman johtava 
tietokoneiden muistin asiantuntija. HyperX-tuoteperheeseen kuuluvat DDR4 ja DDR 3-muistit, SSD-
levyt, USB-muistitikut, pelikuulokkeet ja hiirimatot. HyperX-tuotteet on suunniteltu vastaamaan pelaajien 
ja ylikellottajien tarpeisiin, ja merkki tunnetaan kaikkialla maailmassa laadustaan, suorituskyvystään ja 
innovaatioistaan. HyperX panostaa voimakkaasti elektroniseen urheiluun sponsoroimalla yli 30 
joukkuetta ympäri maailman, ja se on myös Intel Extreme Masters -pelitapahtuman päätukija. Löydät 
HyperX:n myös Brasil Game Show, China Joy, DreamHack, DreamHack, ESL One ja PAX -
pelitapahtumista. HyperX:n HYperX Stinger -pelikuulokkeille myönnettiin vastikään iF Design Award 
2017 -palkinto. Lisätietoa aiheesta HyperX:n verkkosivuilla. 
 
 
 

HyperX on osa Kingston Technologya, joka on maailman johtava tietokoneiden muistin asiantuntija. 
Vuonna 2002 perustetun HyperX:n pääkonttori on Kalifornian Fountain Valleyssa. Lue lisää HyperX:n 
verkkosivuilta osoitteesta www.hyperxgaming.com tai seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: 
 
YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx 
Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity 
Twitter:    http://twitter.com/hyperx 
Instagram: https://www.instagram.com/hyperx 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hyperx 
 
 
 
 
 
Tiedustelut: 
 
Shane Herrington, Brand Marketing Manager – 
EMEA 

Matti Johansson, PR-konsultti 

HyperX  Geelmuyden Kiese 
+44 (0) 7553370612 +46 (0)76 811 65 66 
sherrington@hyperx.eu matti.johansson@gknordic.com 
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