Eerste universele headset voor
gameconsoles & personal computers
Relevante HR-afbeeldingen bij dit
persbericht:

Almere/Zellik, 20 september 2012 – Met de nieuwe U 320 presenteert
Sennheiser de eerste multi-platform headset. Het model is aan te sluiten op
de PlayStation 3®, Mac, PC en Xbox 360®. De U 320 staat garant voor
kwalitatief geluid op iedere console en een comfortabel ontwerp voor een
intense beleving van het spel voor de gamer.

Relevante links bij dit
persbericht:



De gemiddelde leeftijd van gamers is 25 en ervaren gamers blijken meer op een
console te spelen dan op de computer. Met dit gegeven ontwikkelde Sennheiser
de U 320. Spelen de kinderen op de Xbox®, plug je de stekker eenvoudig uit en
sluit je de headset aan op een PC, Mac of PS3®. Met dit model biedt Sennheiser
deze doelgroep een universele hoofdtelefoon met geluid van de hoogste kwaliteit.

Eerder verzonden
persberichten:

Uniform geluid
Christian Ern, Product Manager van Sennheiser: “De U 320 zorgt voor de beste
randvoorwaarden om te genieten van je favoriete game. We hebben hard gewerkt
om een uniform geluid te ontwikkelen, dat op ieder platform goed klinkt. We willen
dat onze inspanningen bijdragen aan een nog betere geluidservaring van alle
gamers.”



Comfort
Bij de ontwikkeling van de U 320 was comfort een belangrijk uitgangspunt. Het
open-akoestische ontwerp zorgt voor ventilatie bij de oren. Het soft-padded
CircleFlex™ design laat het oorkussen perfect aansluiten op het hoofd van elke
gamer.



Microfoon
De ruisonderdrukkende microfoon reduceert omgevingsgeluid waardoor je
kristalheldere gesprekken hebt met mede-gamers. De microfoon is eenvoudig uit
te schakelen, door deze naar boven te draaien. Dankzij de dubbele
volumeregelaar stelt de gebruiker eenvoudig in of hij muziek of chat harder of
zachter wil horen.
Al 65 jaar streeft Sennheiser ernaar om het perfecte geluid te ontwikkelen. Deze
visie vormt de basis van de U 320. Dit model is ontworpen om de
onderscheidende gaming geluiden te benadrukken. Door de ingebouwde
versterking biedt het model een duidelijke weergave van het complete
geluidsspectrum. De bass-boost is eenvoudig aan te passen aan elke behoefte.
Hierdoor is het model geschikt voor games met explosies en crashes, maar
bijvoorbeeld ook voor achtergrondmuziek.
Over Sennheiser Gaming
Sennheiser Gaming is voor gamers voor wie alleen het beste goed genoeg is. Al
meer dan 65 jaar zijn de ontwikkelaars van Sennheiser bezig om het geluid steeds
verder te verbeteren. Geluid van een hoge kwaliteit is een dagelijkse luxe. De
headsets van Sennheiser helpen gamers over de hele wereld om volop te
genieten van de tijd die zij besteden aan hun games.
Bezoek voor meer informatie de website: www.sennheiser.nl of
www.sennheiser.be.

Wilt u de Sennheiser U 320 zelf testen? Vraag hem direct aan.

Sennheiser Benelux
Als innovatieve producent is Sennheiser altijd op zoek naar nieuwe toepassingen in de audiotechnologie. Dit komt
de gebruiksmogelijkheden en de geluidskwaliteit van de producten ten goede. Naast hoofdtelefoons voor MP3spelers, dj’s en high-end modellen voor audiofielen, ontwikkelt Sennheiser modellen voor sporters (in samenwerking
met Adidas) en voor frequente reizigers. Noise cancelling reduceert achtergrondgeluiden voor deze doelgroep.
Daarnaast biedt Sennheiser headsets voor pc’s, gaming, callcenters en kantoren. Speciaal voor smartphones van
alle merken heeft het bedrijf ook diverse modellen. Daarnaast is er een serie speciaal ontwikkeld voor de iPhone en
iPad. Tot slot verzorgt de producent audiologietoepassingen voor slechthorenden, presentatiesystemen en zang- en
studiomicrofoons. Sennheiser Benelux is een dochteronderneming die onder dezelfde naam deze audioproducten in
de Benelux op de markt brengt. Naast de eigen Sennheiser Group-merken (Sennheiser, Sennheiser
Communications, Neumann) vertegenwoordigt Sennheiser Benelux ook König & Meyer, Fisher Amps, Overline, Karray en A-Part.
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