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Scena dźwiękowa klasy studyjnej
zapewni jeszcze większą przewagę.
Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver™ oferuje szersze pasmo
przenoszenia i tworzy rozległą i głęboką przestrzeń akustyczną poprawiającą
precyzję odwzorowania dźwięków. Dzięki temu gracz uzyskuje przewagę
nad przeciwnikami, których lokalizację może dokładniej określić, nawet
gdy jeszcze są daleko. Opracowane od nowa profile audio udostępniają
jeszcze bardziej rozległą scenę dźwiękową, sprawdzającą się doskonale nie
tylko w grach FPS i toczonych na wielkich otwartych przestrzeniach, ale
pozwalającą też odtworzyć wrażenia z sali koncertowej.
Zestaw słuchawkowy zbudowano z użyciem unikalnej dla marki HyperX™
pianki zapamiętującej kształt i najwyższej klasy imitacji skóry, czyli
elementów zapewniających komfort nawet podczas przedłużających się
rozgrywek. Najwyższej jakości, gęsta pianka zapamiętująca kształt jest
czerwona, co odróżnia zestaw od konkurencyjnych urządzeń i podnosi
wielokrotnie wyróżniany komfort charakteryzujący produkty marki HyperX.
Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver został zaprojektowany w
Niemczech i zastosowano w nim solidną stalową ramę, zapewniającą
niezmienną trwałość i stabilność podczas użytkowania. Odłączany
mikrofon z funkcją redukcji szumów oferuje lepszą wyrazistość głosu gracza
i tłumienie dźwięków otoczenia podczas rozmów w trakcie gry, a ponadto
posiada certyfikat TeamSpeak™ i jest kompatybilny z komunikatorami
Discord, Skype™, Ventrilo, Mumble i RaidCall.
Najnowszej generacji przetworniki o średnicy 50 mm kierują dźwięk do
ucha w sposób umożliwiający precyzyjne umiejscowienie jego źródła i
reprodukują wyraziste, czyste dźwięki ze wzmocnionymi basami. Zestaw
słuchawkowy HyperX Cloud Revolver jest kompatybilny z komputerami
PC, konsolami Xbox One™1, PS4™, Wii U™, komputerami Mac® oraz
urządzeniami przenośnymi2, tak więc nie ma konieczności kupowania
oddzielnych słuchawek do każdego urządzenia.
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>>Scena dźwiękowa klasy studyjnej — Zestaw słuchawkowy HyperX
Cloud Revolver™ oferuje szersze pasmo przenoszenia i tworzy rozległą
i głęboką przestrzeń akustyczną, poprawiającą precyzję dźwięku
i dającą przewagę nad przeciwnikami. Gracz może precyzyjniej
zlokalizować przeciwników, nawet gdy jeszcze są daleko. Bardziej
rozległa scena dźwiękowa sprawdza się doskonale nie tylko w grach
FPS i toczonych na wielkich otwartych przestrzeniach, ale pozwala też
odtworzyć wrażenia z sali koncertowej.
>>Kierunkowe przetworniki 50 mm najnowszej generacji —
Dopracowane kierunkowe przetworniki o średnicy 50 mm są
ustawione równolegle do uszu i reprodukują wyraziste, czyste
dźwięki ze wzmocnionymi basami. Przetworniki sterują dźwiękiem
kierowanym do ucha w sposób umożliwiający precyzyjne
umiejscowienie jego źródła.
>>Unikalna dla marki HyperX, wielokrotnie wyróżniana pianka
zapamiętująca kształt — Czerwona pianka zapamiętująca kształt
jest widoczna na nausznikach, co odróżnia HyperX od konkurencji.
Najwyższej jakości, gęsta pianka zapewnia niespotykaną wygodę
podczas długich rozgrywek i jest gwarancją wielokrotnie wyróżnianych
komfortu i jakości charakterystycznych dla marki HyperX.
>>Dwumetrowy przedłużacz modułu sterowania z wtykami stereo
i mikrofonu — Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver jest
wyposażony w przedłużacz o długości 2 metrów, który można
podłączyć do modułu sterowania audio i komputera z użyciem
wtyków stereo i mikrofonu. To bardzo przydatne uzupełnienie
wbudowanej karty dźwiękowej.
>> Trwała rama ze stali — Zaprojektowany w Niemczech zestaw
słuchawkowy HyperX Cloud Revolver wyposażono w solidną stalową ramę,
zapewniającą niezmienną trwałość i stabilność podczas użytkowania.
>>Odłączany mikrofon z funkcją redukcji szumów — Odłączane
ramię mikrofonu łatwo podłączyć przed rozpoczęciem gry lub
odłączyć, aby słuchać muzyki. Ergonomię podnosi elastyczna
konstrukcja ramienia i możliwość dostosowania położenia mikrofonu.
>>Zgodność z wieloma platformami — Zestaw słuchawkowy HyperX
Cloud Revolver jest kompatybilny z komputerami PC, konsolami Xbox
One™1, PS4™, Wii U™, komputerami Mac® i urządzeniami przenośnymi2,
tak więc wystarczą jedne słuchawki do wszystkich urządzeń.
>>Certyfikat TeamSpeak = — Firma TeamSpeak™ potwierdza
wyrazistość, czystość i doskonałą jakość głosu użytkownika i
reprodukowanego dźwięku. Podczas badań nie wykryto żadnego
słyszalnego echa, szumów tła ani zniekształceń głosu. Inne
kompatybilne programy komunikacyjne to między innymi Discord,
Skype™, Ventrilo, Mumble i RaidCall.

DANE TECHNICZNE
HX-HSCR-BK/AS (Azja)
HX-HSCR-BK/EE (Europa Wschodnia)
HX-HSCR-BK/EM	(EUROPA ZACHODNIA,
BLISKI WSCHÓD I AFRYKA)
HX-HSCR-BK/LA (Ameryka Łacińska)
HX-HSCR-BK/NA (Ameryka Północna)

NUMERY KATALOGOWE
Słuchawki
>>Sterownik dynamiczny, o średnicy 50mm, z magnesami
neodymowymi
>>Typ wokółuszne, zamknięte
>>Częstotliwość przenoszenia 12–28000 Hz
>>Impedancja 30 Ω
>>Poziom ciśnienia akustycznego 104,5 dBSPL/mW przy 1 kHz
>>Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) < 2%
>>Moc wejściowa nominalna 30 mW, maks. 500 mW
>>Waga 360 g
>>Waga z mikrofonem 376 g
>>Długość i typ przewodu zestaw (1 m) + moduł sterowania audio (2 m)
>>Złącza zestaw słuchawkowy – wtyczka 3,5 mm (4 pola) + moduł
sterowania audio – wtyczki 3,5 mm stereo i mikrofonu
Mikrofon
>>Element elektretowy mikrofon pojemnościowy
>>Charakterystyka kierunkowości jednokierunkowy, z redukcją szumów
>>Częstotliwość przenoszenia 50–18000 Hz
>>Czułość -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

1 Adapter wymagany dla kontrolerów konsoli Xbox One™ bez gniazda 3,5 mm.
(Adapter sprzedawany osobno.)
2 Zgodny z urządzeniami wyposażonymi w złącza standardu CTIA.
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