MED ARCTIS 9X GER STEELSERIES UT DEN MEST
PRISBELÖNTA HEADSETSLINJEN FÖR XBOX ONE

Gamers kan nu njuta av sömlöst ljud med hjälp av Xbox Wireless med den
första utgåvan från den prisbelönta Arctis-uppsättningen utformad specifikt
för Xbox
CHICAGO – April 23, 2019– SteelSeries, den globala ledaren av spelkringutrustning och
tillverkaren av den mest prisbelönta headsetslinjen i historien tillkännager idag Arctis 9X
för Xbox One. Detta är den första utgåvan från Arctis-uppsättningen med
gamingheadsets utformade specifikt för Xbox One. 9X har Xbox Wireless-anslutning för
en smidig och enkel inställning, plus simultant Bluetooth-ljud, som gör detta till det främsta
trådlösa headsetet för Xbox-gamers.
”Arctis-uppsättningen är det snabbast växande headsetsvarumärket i världen,” säger
SteelSeries VD, Ehtisham Rabbani.” Vi vet att Xbox-gamers under en längre tid har
längtat efter en Arctis för Xbox, så vi är tacksamma över att äntligen kunna introducera
det nyaste tillägget till vår Arctis-linje, tillverkat specifikt för dem.”
Arctis 9X ansluter direkt till din Xbox One, precis som en trådlös kontroll. Den problemfria
inställningen gör att du kan börja spela på några få sekunder, utan att någon kabel eller
kodkrets behövs. Med fullständig integration med Xbox kan gamers balansera spel- och
chattvolym direkt med ChatMix-kontrollen på headsetet och även se headsetets
batterinivå på Xbox-instrumentpanelen.

”Vi arbetade direkt med Microsoft för att skapa en helt ny Xbox Wireless-lösning från
grunden,” sa Brian Fallon, Senior Product Category Manager of Audio hos SteelSeries.”
Till följd av detta har vi skapat den mest högkvalitativa implementeringen för Xbox
Wireless-anslutning man hittills skådat på ett Xbox-headset.”
Utöver Xbox-anslutning är Arctis 9X utrustad med dubbel trådlös teknologi, vilket innebär
att gamers kan utnyttja alla Bluetooth-aktiverade enheter samtidigt som de spelar.
Bluetooth kan användas för att ringa samtal, lyssna på musik, eller VoIP-chatta, samtidigt
som spelljudet från deras Xbox blandas in. Headsetet kan även tas med sig bort från
Xbox med oberoende Bluetooth-trådlöst ljud.
Den utdragbara ClearCast-mikrofonen ger röstklarhet med studiokvalitet och kancellering
av bakgrundsljud. Tävlingsinriktade gamers förlitar sig på den tydliga och brusfria
kommunikation som den dubbelriktade ClearCast-mikrofonen levererar.
Headsetet använder det prisbelönta Arctis-ljudlandskapet för att betona subtila, men ändå
viktiga ljud. Den oöverträffade klarheten från Arctis Signature Sound ger en distinkt
ljudfördel jämfört med konkurrenterna. Xbox egna Windows Sonic Spatial Audio gör att
användarna blir ett med spelet då varje rikoschett, knuffande zombie och dånande motor
blir levande.
Gamers behöver inte oroa sig för att konstant behöva ladda Arctis 9X. Med den senaste
energieffektivitetstekniken är headsetet optimerat för att ge upp till 20 timmars batteritid,
vilket är dubbelt mycket som andra trådlösa Xbox-headset.
Utöver alla utmärkelser som Arctis-linjen redan fått belönades Arctis 9X med en iF Gold
Design Award 2019 och Red Dot Design Award för dess höga designkvalité och
innovation.
Arctis 9X finns nu för $199.99 hos SteelSeries.com.
För mer information om Arctis 9X och den fullständiga linjen för SteelSeries Arctis
headsets, gå till www.SteelSeries.com för mer information.
För bilder med hög upplösning, klicka här.
###
Om SteelSeries
SteelSeries som är ledande inom spelkringutrustning fokuserar på kvalitet, innovation och
funktionalitet, och är det snabbast växande stora märket för PC-gamingheadsets i USA.
SteelSeries som grundades 2001 har sedan dess förbättrat prestandan genom
banbrytande innovationer och teknologier för att göra det möjligt för gamers att spela
tuffare, träna längre och klara av utmaningen. SteelSeries är en pionjärsupporter av

konkurrenskraftiga spelturneringar och eSport och kopplar gamers till varandra, samt
främjar en känsla av gemenskap och syfte. SteelSeries-teamet som består av
professionella och spelentusiaster hjälper till att designa och tillverka alla tillbehör och är
drivkraften bakom företaget.
För att läsa mer om SteelSeries produkter och eSportsamarbeten, gå till
http://SteelSeries.com eller följ oss på sociala media för de senaste uppdateringarna via
http://facebook.com/steelseries och var en del av konversationen på Twitter
@SteelSeries.
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