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Embargodatum  8/19/21 

Volledige 
productnaam/tit
el 

CORSAIR HS80 RGB WIRELESS hoogwaardige gamingheadset met ruimtelijke audio, carbon 

Korte 
productnaam/tit
el 

CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, carbon  

Productafbeeldi
ngen  

LINK 

 

     

   

Productvideo N.v.t. 

100 woorden 
Product 
Omschrijving 

De CORSAIR HS80 RGB WIRELESS gamingheadset maakt verbinding met supersnelle SLIPSTREAM WIRELESS en 
levert ongelooflijk gedetailleerd geluid via speciaal afgestelde audiodrivers van 50 mm met neodymium. Immersieve Dolby 
Atmos op de pc voert je mee in de game met driedimensionale precisie en een omnidirectionele microfoon van 
uitzendkwaliteit registreert je stem met een buitengewone helderheid. Game heerlijk comfortabel met zachte oorkussens 
van traagschuim en een niet-belastende, zwevende hoofdband, met een jarenlange duurzaamheid dankzij de stevige 
constructie versterkt met aluminium. Verbind via USB-kabel met je pc voor 24-bits/96kHz-geluid of draadloos met je pc, 
PS5 of PS4. De krachtige CORSAIR iCUE-software maakt uitgebreide aanpassingen van de audio-instellingen en RGB-
verlichting mogelijk, zodat je elk schot, elke stap en elke schreeuw beter kunt horen dan ooit. 

Productbeschrij
ving, 50 
woorden 

De CORSAIR HS80 RGB WIRELESS gamingheadset maakt verbinding met supersnelle SLIPSTREAM WIRELESS en 
levert ongelooflijk gedetailleerd geluid via speciaal afgestelde audiodrivers van 50 mm met neodymium. Immersieve Dolby 
Atmos op de pc voert je mee in de game met driedimensionale precisie en een omnidirectionele microfoon van 
uitzendkwaliteit registreert je stem met een buitengewone helderheid. 

Productbeschrij
ving, 25 
woorden  

De CORSAIR HS80 RGB WIRELESS gamingheadset maakt verbinding met supersnelle SLIPSTREAM WIRELESS en 
levert ongelooflijk gedetailleerd geluid via speciaal afgestelde audiodrivers van 50 mm met neodymium en immersieve 
Dolby Atmos. 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/f/fo94831f-16b7-4510-b201-042084e469b4
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Productkenmerk
en 
(Stijl 1) 

1. Beleef de game met een headset die het iconische CORSAIR-design, superieure audiokwaliteit, toonaangevende 
draadloze technologie en een duurzame constructie combineert. 

2. Maak verbinding met supersnelle SLIPSTREAM WIRELESS voor audio van hoge kwaliteit met extreem lage 
latentie, zodat je elk schot, elke stap en elke schreeuw onmiddellijk hoort. 

3. Immersieve Dolby Atmos op je pc plaatst het geluid van de game met 3D-precisie om je heen, zodat je sneller en 
accurater kunt reageren. 

4. Van zacht gefluister tot een daverende knal, twee speciaal afgestelde audiodrivers van 50 mm met neodymium 
met een hoge dichtheid zorgen voor zeer gedetailleerd geluid met een uitgebreid frequentiebereik van 20 Hz tot 
40.000 Hz. 

5. Een omnidirectionele microfoon van uitzendkwaliteit registreert je stem ongelooflijk helder. Je kunt de microfoon 
eenvoudig dempen door hem omhoog te plaatsen en er is een geïntegreerde led-mute-indicator. 

6. Geniet urenlang van zacht comfort dankzij de oorkussens van traagschuim met ademende stof en een niet-
belastende, zwevende hoofdband. 

7. Ervaar hifigeluid van 24 bits/96 kHz via een USB-kabel. 
8. Gebouwd om de klappen op te vangen van jarenlang competitief gamen dankzij de stevige constructie versterkt 

met aluminium. 
9. Meer dan genoeg vrijheid om te gamen dankzij een draadloos bereik tot 18 meter en een batterijduur van wel 

20 uur. Dankzij de mogelijkheid om de headset tijdens het gamen in te pluggen en op te laden hoef je nooit meer 
je game te onderbreken. 

10. Bediening voor volume en mute-functie op de oorschelpen voor directe aanpassingen aan je audio zonder je 
game te hoeven onderbreken. 

11. Pas de uitstraling aan met dynamische RGB-verlichting op elke oorschelp die je kunt programmeren met een 
vrijwel onbeperkte reeks kleuren en effecten. 

12. CORSAIR iCUE-software maakt onder andere de regeling van achtergrondruis en synchronisatie van RGB-
verlichting met compatibele CORSAIR-apparaten in je hele installatie mogelijk. 

13. Sluit draadloos aan op je PS5 of PS4 met de meegeleverde USB-adapter. 

Productkenmerk
en 
(Stijl 2) 

1. Beleef de game: De HS80 RGB WIRELESS combineert het iconische CORSAIR-design, superieure 
audiokwaliteit, toonaangevende draadloze technologie en een duurzame constructie. 

2. Supersnelle SLIPSTREAM WIRELESS: Audio van hoge kwaliteit met extreem lage latentie, zodat je elk schot, 
elke stap en elke schreeuw onmiddellijk hoort. 

3. Immersieve Dolby Atmos op je pc: Plaatst het geluid van de game met 3D-precisie om je heen, zodat je sneller 
en accurater kunt reageren. 

4. Vang elk geluid op: Van zacht gefluister tot een daverende knal, twee speciaal afgestelde audiodrivers van 
50 mm met neodymium met een hoge dichtheid zorgen voor zeer gedetailleerd geluid met een uitgebreid 
frequentiebereik van 20 Hz tot 40.000 Hz. 

5. Omnidirectionele microfoon van uitzendkwaliteit: Registreert je stem ongelooflijk helder. Je kunt de microfoon 
eenvoudig dempen door hem omhoog te plaatsen en er is een geïntegreerde led-mute-indicator. 

6. Urenlang zacht comfort: Voorzien van oorkussens van traagschuim met ademende stof en een niet-belastende, 
zwevende hoofdband. 

7. Hifigeluid van 24 bits/96 kHz via USB: Ervaar echt hifigeluid bij gebruik van een kabelverbinding. 
8. Duurzame constructie: Versterkt met aluminium om de klappen op te vangen van jarenlang competitief gamen. 
9. Draadloze vrijheid: Game met een draadloos bereik tot 18 meter en een batterijduur van wel 20 uur. Dankzij de 

mogelijkheid om de headset tijdens het gamen in te pluggen en op te laden hoef je nooit meer je game te 
onderbreken. 

10. Bediening voor volume en mute-functie op de oorschelpen: Voor directe aanpassingen aan je audio zonder je 
game te hoeven onderbreken. 

11. Dynamische RGB-verlichting: Pas de uitstraling aan met een vrijwel onbeperkte reeks kleuren en effecten. 
12. Krachtige CORSAIR iCUE-software: Maakt onder andere de regeling van achtergrondruis en synchronisatie van 

RGB-verlichting met compatibele CORSAIR-apparaten in je hele installatie mogelijk. 
13. Draadloze compatibiliteit met PS5 en PS4: Sluit aan op je PS5 of PS4 met de meegeleverde USB-adapter. 

 

  

http://www.corsair.com/
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Specificaties 

Koptelefoon    

Frequentierespons:                                     20 Hz tot 40 kHz 

Impedantie:                                                      32 ohm @ 2,5 kHz    

Gevoeligheid:                                                       116 dB (± 3 dB)   

Drivers:                                                            Aangepast 50 mm neodymium   

    

Microfoon    

Type:                                                               Omnidirectioneel, van uitzendkwaliteit    

Impedantie:                                                     2,2k ohm    

Frequentierespons:                                    100 Hz tot 10 kHz    

Gevoeligheid:                                                      -40 dB (± 2 dB)     

 

Draadloos    

Connector:                                                      USB type A    

2,4 GHz draadloos bereik                                              Tot 18 meter 

Levensduur van batterij:                                                    Tot 20 uur    

USB-oplaadkabel:                                1,8 m 

    

Afmetingen:                                                    205 x 97 x 183 mm / 8,07" x 3,81" x 7,20" 

Gewicht product zonder kabel en accessoires:   367g / 0.81lb 

 

Garantie:                                                        Twee jaar 

 

Type batterij en samenstelling Oplaadbaar, lithium-ion-polymeer, 1500 mAh 

Aantal batterijen 1 

Cellen per batterij Enkelvoudig 

Gewicht van de batterij 30,5 g 

Voltage 3,7 V 

Watturen batterij 5,55 Wh 

Vorm Rechthoekig 

Afmetingen 58,0 x 42,0 x 5,4 mm 

Hazmat UN# 3481 
 

Inhoud van de 
verpakking 

• CORSAIR HS80 RGB WIRELESS headset  

• Draadloze USB-adapter 

• USB-oplaadkabel (1,8 m) 

• Beknopte handleiding 

• Garantiekaart 

Zoekwoorden 

gamingheadset, draadloze gamingheadset, gamingheadset Dolby Atmos, PC-gamingheadset, surround sound 

gamingheadset, streamingheadset, e-sports headset, CORSAIR headset, beste gamingheadset, USB-headset, USB-

koptelefoon, draadloze USB-headset, RGB-headset, draadloze gamingheadset PC, gamingheadset PC, gamingheadset 

PS5, bekabelde gamingheadset, gaminghoofdtelefoon, gamingheadset met microfoon, comfortabele gamingheadset, 

comfortabele headset, draadloze PS5-gamingheadset 

Onderdeelnumm
er/UPC/EAN 

Onderdeelnum
mer UPC EAN-code Korte productnaam/titel 

CA-9011235-AP 840006625926 0840006625926 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, carbon 

CA-9011235-EU 840006625940 0840006625940 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, carbon 

CA-9011235-CN 840006625933 0840006625933 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, carbon 

CA-9011235-NA 840006625957 0840006625957 CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, carbon 
 

  

http://www.corsair.com/
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Afmetingen voor 
verzending 

242 x 112 x 221 mm / 9,52" x 4,41" x 8,70" (l x b x h) 

Gewicht voor 
verzending 

0,935 kg / 2,06 lbs 

Afmetingen 
hoofdverpakkin
g 

498 x 237 x 234 mm / 19,60" x 9,33" x 9,21" (l x b x h) 

Aantal 
hoofdverpakkin
g 

4 

Gewicht 
hoofdverpakkin
g 

4,36 kg / 9,61 lbs 

Aantal per pallet 160 stuks 

Geharmoniseerd
e tariefcode 

8517.62.0050 

Land van 
herkomst 

China 

Garantie Twee jaar 
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