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Criado para o jogador de elite.
HyperX CloudX™ Pro Gaming Headset foi projetado para o Xbox e testado e
aprovado pela Microsoft. Ele funciona com o controle wireless do Xbox Elite
e com outros controles do Xbox One com conexão estéreo de 3,5mm para
headset e oferece conectividade do headset para consoles e dispositivos
móveis1. Com compatibilidade adicional para Windows, vem com um cabo
de extensão para PC de 2m com plugues estéreo e de microfone.
Suas conchas auriculares revestidas de couro sintético ou aveludado e o arco
da cabeça, ambos feitos 100% de espuma memory foam, oferecem conforto
máximo por horas e horas. Os dois tipos de revestimento das conchas
auriculares permitem um conforto com diferentes sensações no contato
com as orelhas; o revestimento aveludado proporciona conforto, permitindo
a passagem do ar.
O HyperX CloudX proporciona uma imersão sonora para você mergulhar no
jogo. Seu som de riquísima qualidade reproduz com clareza os tons baixos,
médios e agudos capaz de altíssima fidelidade, com drivers de 53mm e design
de concha fechada. Sua estrutura em alumínio sólido lhe dá estabilidade e
durabilidade.
O prático controle de áudio, no próprio cabo, permite que você ajuste o
volume ou coloque o microfone em mudo; enquanto o microfone removível
com cancelamento de ruído significa melhor qualidade de voz e menos
ruído de fundo para uma melhor experiência nas conversas durante o jogo.
O microfone é fácil de conectar para jogar e desconectar para ouvir música
e é certificado pela TeamSpeak™ e compatível com Discord, Skype™, Ventrilo,
Mumble e RaidCall.

> Headset oficial licenciado para Xbox
> Conforto total reconhecido
> Áudio imersivo para jogos
> Estrutura de alumínio - durável
> Controle de áudio no cabo
> Microfone removível com cancelamento
de ruído
> Estojo de transporte duro

HyperX non-registered “TM” version
Características/especificações no verso >>
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HyperX CloudX Pro Gaming Headset
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS
>>Headset oficial licenciado para Xbox™ — Testado e aprovado pela
Microsoft, o HyperX CloudX™ funciona com o controle wireless Xbox Elite
e com outros controles Xbox One com conexão de 3,5mm para headset
estéreo. Com compatibilidade adicional para Windows, vem com um cabo
de extensão para PC de 2m com plugues estéreo e de microfone.
>>Controle de áudio no cabo — Convenientemente, é possível ajustar o
volume e colocar o microfone em mudo direto no cabo, sem necessidade
de ir para as configurações do console para ajustar o som do headset.
>>Estojo de transporte duro. — O HyperX CloudX vem com um prático e
resistente estojo de transporte para protegê-lo e facilitar o transporte para
qualquer lugar que você vá jogar.
>>Conforto total reconhecido — Suas conchas auriculares e arco da cabeça
feitos 100% de espuma memory foam proporcionam conforto máximo,
mesmo quando você está jogando por horas e horas.
>>Áudio imersivo nos jogos — Mergulhe profundamente quando
estiver jogando com a premiada qualidade sonora do HyperX Cloud,
que reproduz com clareza tons baixos, médios e agudos e com o design
fechado das conchas auriculares que isolam o som ambiente. O HyperX
CloudX reproduz sons em alta fidelidade com seus drivers de 53mm.
>>Microfone removível com cancelamento de ruído — A haste
do microfone removível é fácil de conectar para uso nos jogos ou
desconectar para ouvir música. Seu design flexível permite posicionamento
personalizado do microfone.
>>Estrutura de alumínio resistente — Sua estrutura em alumínio sólido dá
ao HyperX CloudX estabilidade e durabilidade.
>>Conchas auriculares intercambiáveis — Dois conjuntos de conchas
auriculares permitem diferentes tipos de conforto para as orelhas.
O revestimento aveludado oferece conforto pela passagem de ar e som
aberto, enquanto o revestimento em couro sintético reduz o ruído externo.

CÓDIGO DO PRODUTO
HX-HSCX-SR/AS
HX-HSCX-SR/EE
HX-HSCX-SR/EM
HX-HSCX-SR/LA
HX-HSCX-SR/NA

(Ásia)
(Europa Oriental)
(EMEA - Europa, Oriente Médio e África)
(América Latina)
(América do Norte)

ESPECIFICAÇÕES
Fone de ouvido
>>Driver dinâmico 53mm com ímãs de neodímio
>>Tipo circumaural, fechado
>>Resposta de frequência 15Hz–25.000Hz
>>Impedância 60 Ω
>>Nível de pressão sonora 98dBSPL/mW a 1kHz
>>T.H.D. < 2%
>>Potência nominal 20mW, máxima 100mW
>>Peso 309g
>>Peso com microfone 322g
>>Tipo e comprimento do cabo headset (1,3m) + cabo de extensão
de PC (2m)
>>Conexão headset - plugue de 3,5mm (4 polos) + cabo de extensão
de PC - plugues estéreo e microfone de 3,5mm
Microfone
>>Elemento microfone condensador electret
>>Padrão Polar unidirecional, cancelamento de ruído
>>Resposta de frequência 50Hz-18.000Hz
>>Sensibilidade -39dBV (0 dB=1V/Pa, 1kHz)

1 Compatível com dispositivos com conectores padrão CTIA.
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