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Sound is Survival.
Utnytt lydfordelen. JBL Quantum 400-hodetelefoner holder deg et skritt foran med surround-

lyd som fordyper deg i spillet og lar deg forutse enhver bevegelse. Designet for presisjon og en 

fordypet spilleopplevelse – JBL QuantumSOUND Signature hjelper deg å øke prestasjonen for en 

ordentlig fordel i kampens hete. JBL Quantum 400 har også et stemmefokusert mikrofonstativ 

for tydelig samhandling i flerspillerspill, en DISCORD-sertifisert lydbryterfor å justere mellom 

spill og chattelyd  – og er kompatibel med TeamSpeak og mer. Det lette hodebåndet med 

minneskumpolstrede øreputer lar deg spille komfortabelt i timevis. Spill på et høyere nivå med 

JBL Quantum 400-hodetelefoner og vinn over konkurrentene dine.
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Hva inneholder boksen?
JBL Quantum 400-hodetelefoner
Type-C til Type-A ledning
3,5 mm lydkabel
Vindbeskyttende skum for mikrofonstativ
QSG | Garantikort | Sikkerhetsark

Tekniske spesifikasjoner
	Driver-størrelse: 50 mm dynamiske drivere
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Mikrofon frekvensrespons: 100 Hz – 10 kHz
	Maks inngangseffekt: 30 mW
	Sensitivitet: 98 dB SPL @1 kHz / 1 mW
	Mikrofonens følsomhet: 

-40 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 Ohm
	Kabellengde: 3,5 mm lydkabel (1,2 m) pluss 

Type-C til Type-A kabel (3 m)
	Mikrofonens lydmønster: Retningsbestemt
	Mikrofonstørrelse: 4 mm x 1,5 mm
	Vekt: 274 g

Funksjoner og fordeler
Lev deg inn i spillet med JBL QuantumSURROUND™ og DTS
Nyt spillets mest oppslukende lydopplevelse med tilpasset surround-lyd som kjøres av 
JBL QuantumENGINE PC-programvare (følger med). JBL QuantumSURROUND™ setter deg i 
sentrum av den mest engasjerende spilleopplevelsen, og hjelper deg å spille bedre og vinne over 
konkurrentene dine. Også utstyrt med DTS Headphone:X v2.0. 

JBL QuantumSOUND Signature gir deg en ekte lydfordel
Fra de minste fotbevegelsene til den kraftigste eksplosjonen gjør JBL QuantumSOUND Signature 
alle scener mer episke, og alle spillere mer konkurransedyktige. Signaturlyden vår gir det mest 
realistiske lydbildet for en konkurransemessig fordel i alle kamper.

Nyt spillet lenger med komforten av minneskum
Det lette hodebåndet og de minneskumpolstrede øreputene er designet for lengre spilleøkter.

Stemmefokusert, retningsbestemt flipp-opp-mikrofon 
JBL Quantum 400-hodetelefoner lar deg tydelig kalle på troppene og motstanderne. Den 
stemmefokuserte, retningsbestemte flipp-opp-mikrofonen er utstyrt med automatiserte av/på- og 
dempefunksjoner.

Sømløs kommunikasjon med bryter som justerer mellom spill- og chattelyd
JBL Quantum 400-hodetelefoner er utstyrt med DISCORD-sertifisert justering mellom spill- og 
chattelyd. Også kompatibel med TeamSpeak og andre kommunikasjonsplattformer.

Laget for alle favorittplattformene dine
JBL Quantum 400-headsettet er kompatibelt via USB med PC, PS4, Nintendo Switch™ og Mac. Med 
en 3.5mm mini- jack med PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, Mobil, Mac and VR. JBL 
QuantumSURROUND er kun tilgjengelig på PC. Sjekk tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet. 

Brukervennlig JBL QuantumENGINE PC-programvare
Den oppslukende surround-lyden drives av JBLs egen, unike QuantumENGINE PC-programvare. 
Velg dine foretrukne surround-lydinnstillinger og tilpass JBL Quantum 400-spillehodetelefonene 
fra et brukervennlig dashbord hvor du kan lagre ulike profiler, RGB-effekter og konfigurere 
mikrofoninnstillinger. Du kan også justere equalizeren eller velge fra 6 forhåndsinnstilte moduser.
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