QUANTUM 200

Øredekkende spillehodetelefoner med kabel og flipp-opp-mikrofon

Sound is Survival.
Gjør spillet ditt til en episk opplevelse. Med JBL QuantumSOUND Signature, setter JBL
Quantum 200-hodetelefonene deg midt i handlingens sentrum. Presis og oppslukende,
så du kan høre den minste detalj, gir JBL Quantum 200 alt du trenger for å eie hver eneste
kamp. Ekkofjernende, stemmefokusert flipp-opp-mikrofon med lyddemping sørger for tydelig

Funksjoner
Kom til kjernen av spillet med
JBL QuantumSOUND Signature
Nyt spillet lenger med komforten av
minneskum

kommunikasjon i flerspiller-spill, og minneskumputer som lar deg spille komfortabelt i timevis.

Stemmefokusert, retningsbestemt
flipp-opp-mikrofon

Utmerket materiale sikrer holdbarhet gjennom bruk og tid. Forsterk opplevelsen din med JBL

Laget for alle favorittplattformene dine

Quantum 200-hodetelefoner.

Kompatibel med Windows Sonic Spatial
Sound

QUANTUM 200

Øredekkende spillehodetelefoner med kabel og flipp-opp-mikrofon

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Kom til kjernen av spillet med JBL QuantumSOUND Signature
Fra de minste fotbevegelsene til den kraftigste eksplosjonen gjør JBL QuantumSOUND Signature
alle scener mer episke, og alle spillere mer konkurransedyktige. Ved hjelp av 50mm drivere omgir
vår signaturlyd det mest realistiske lydbilde for en konkurransefordel i enhver kamp.

JBL Quantum 200-hodetelefoner
PC-splitter
Vindbeskyttende skum for mikrofonstativ
QSG | Garantikort | Sikkerhetsark

Nyt spillet lenger med komforten av minneskum
Det lette hodebåndet og de minneskumpolstrede øreputene er designet for utholdenhet og komfort
gjennom selv de lengste spilleøktene.

Tekniske spesifikasjoner

Stemmefokusert, retningsbestemt flipp-opp-mikrofon
Takket være stemmefokuserte, retningsbestemte flipp-opp-mikrofoner med automatiserte av/
på- og lyddempingsfunksjoner, lar JBL Quantum 200-hodetelefonene deg kalle på troppene og
motstanderne klart og tydelig.
Laget for alle favorittplattformene dine
JBL Quantum 200 er kompatibel via 3,5mm mini-jack med PC-spill og er også kompatible med Xbox™,
PlayStation™, Nintendo Switch™, mobilenheter, Mac og VR. Sjell tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet.
Kompatibel med Windows Sonic Spatial Sound
JBL Quantum 200-hodetelefoner er laget for fullstendig kompatibilitet med det lokale surroundlydsystemet som er innebygd i Windows 10 PC-er og Xbox™ ONE-konsollene.
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Driver-størrelse: 50 mm dynamiske drivere
Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
Maks inngangseffekt: 30 mW
Sensitivitet: 100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedans: 32 Ohm
Mikrofon frekvensrespons: 100 Hz–10 kHz
Mikrofonens følsomhet: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonens lydmønster: Retningsbestemt
Mikrofonstørrelse: 4 mm x 1,5 mm
Ledningslengde: Hodetelefoner (1,2 m) pluss
PC-splitter (1,5 m)
Vekt: 245 g
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