X 320 en X 2: perfect geluid voor de Xbox®
Introductie van twee nieuwe geluidservaringen voor de Xbox 360®
Relevante HRafbeeldingen bij dit
persbericht:

Almere/Zellik, 30 december 2011 - Xbox®-gamers hoeven nu niet meer over
hun schouder te kijken om te weten wat er in het spel achter hen gebeurt.
Geluidstechnici van de wereldwijd toonaangevende audiospecialist
Sennheiser hebben de perfecte headsets ontwikkeld waarmee gamers – zelfs
voordat ze het kunnen zien – precies kunnen horen wat er om hen heen
gebeurt.
De twee modellen, de X 320 en X 2, zijn de eerste Xbox®-headsets die Sennheiser
ooit heeft gemaakt. Ze zijn speciaal ontworpen voor Xbox LIVE®. In deze online
community komen meer dan 35 miljoen gamers uit de hele wereld bij elkaar om in
de virtuele wereld tegen elkaar te strijden. Ook kunnen ze tijdens het spelen via
Xbox LIVE® met elkaar communiceren.
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Bekijk de website van Sennheiser

Eerder verzonden persberichten:
De technologie van de headsets is gebaseerd op de expertise opgedaan met de pc 1 november 2011:
gamingserie van Sennheiser, een van de best verkochte series van
Win een volledig verzorgd
gamingheadsets ter wereld. Daarnaast beschikken de twee nieuwe modellen ook
concertweekend met Sennheiser
over nieuwe functies die speciaal ontwikkeld zijn voor de Xbox®. De geavanceerde
 28 september 2011:
X 320 wordt gekenmerkt door hoogwaardig stereogeluid, waarmee de audioSennheiser lanceert nieuwe modellen
ervaring van de Xbox 360® een boost krijgt, een microfoon met ruisonderdrukking,
tijdens IFA Berlijn
die ervoor zorgt dat alleen de stem van de gamer te horen is, een dubbele
volumeregeling, zodat gamers het geluidsvolume van het spel en de stemmen van  25 mei 2011:
De nieuwe Sennheiser hoofdtelefoons
medespelers onafhankelijk kunnen regelen, en bass boost. Daarnaast heeft de X
in de kleurentrends van 2011
320 ook een innovatieve automatische microfoondempingsfunctie, waarmee
gamers hun microfoon eenvoudig uit kunnen zetten door de microfoonarm naar
boven te draaien; er is dus geen dempingsknop meer nodig.
De enkelzijdige headset X 2 is ontworpen als een duurzaam en robuust alternatief
voor prijsbewuste gamers die niet willen afdingen op kwaliteit. Net als de X 320 is
deze headset ook voorzien van een microfoon met ruisonderdrukking.
“Xbox LIVE® is een van de snelst groeiende gamingcommunicatieplatformen ter
wereld. Dit feit, samen met de behoefte van gamers om tijdens het spelen met
teamgenoten te kunnen communiceren en daarnaast ook nog eens uitstekend
geluid te horen, maakt Xbox LIVE® voor Sennheiser het ideale platform om
oplossingen voor te ontwikkelen,” aldus Christian Ern, Product Manager bij
Sennheiser. De twee headsets wegen slechts 280 respectievelijk 54 gram en zijn
ontworpen om urenlang te dragen – zonder in te boeten aan comfort of kwaliteit.
Sennheiser weet als geen ander dat headsets robuust moeten zijn om in het heetst
van de strijd overeind te blijven. Daarom geeft Sennheiser een internationale
garantie van 2 jaar op beide modellen.
De X 320 en X 2 zijn vanaf het vierde kwartaal van 2011 wereldwijd verkrijgbaar.
Microsoft, Xbox, Xbox 360 en Xbox Live zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.

Close-up van de
Sennheiser X 2

Relevante links bij dit persbericht:

Over Sennheiser Communications
Sennheiser Communications A/S is een joint venture tussen de elektronische-geluidsspecialist Sennheiser
electronic GmbH & Co. KG en de specialist op het gebied van oorheelkunde William Demant Holding Group. Het
bedrijf produceert draadloze en draadgebonden headsets voor callcenters, kantoren, mobiele telefoons en unified
communications, naast pc- en Mac-headsets voor VoIP, entertainment en gaming. Sennheiser Communications
biedt een ruime keuze aan zowel enkel- als dubbelzijdige headsets om te voldoen aan uiteenlopende, individuele
behoeften. Kijk op www.senncom.com voor meer informatie of neem voor het aanvragen van interviews of samples
contact op.
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