QUANTUM 100

Kablet over-ørene hodetelefoner for spill med avtagbar mikrofon

Sound is Survival.
Gjør spillet ditt til en episk opplevelse. Med JBL QuantumSOUND Signature, setter
JBL Quantum 100 deg i midt i handlingen. Fordyp spilleopplevelsen med oppslukende
og presis lyd som lar deg høre hver minste detalj og føle alle eksplosjoner, en avtagbar
lydfokusert mikrofon for klar kommunikasjon og behagelige øreputer av lettvekts minneskum.
Den avtagbare boom-mikrofonen sørger for tydelig kommunikasjon i flerspiller-spill, mens

Funksjoner
Kom til kjernen av spillet med
JBL QuantumSOUND Signature
Nyt spillet lenger med komforten av
minneskum
Bli hørt, klart og tydelig

minneskumputene lar deg spille behagelig i timevis. Nyt en unik spillopplevelse med Quantum

Kompatibel med Windows Sonic Spatial
Sound

100-hodetelefoner fra JBL.

Laget for alle favorittplattformene dine

QUANTUM 100

Kablet over-ørene hodetelefoner for spill med avtagbar 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. Omgi deg selv i det mest realistiske
lydbildet for en konkurransefordel i enhver kamp.

JBL Quantum 100-hodetelefoner

Nyt spillet lenger med komforten av minneskum
Det lette hodebåndet og de minneskumpolstrede øreputene er designet for lengre spilleøkter.
Bli hørt, klart og tydelig
JBL Quantum 100-hodetelefoner lar deg tydelig kalle på troppene og motstanderne. Den avtagbare
stemmefokuserte mikrofonen med retningsfokus er utstyrt med dempefunksjon.
Kompatibel med Windows Sonic Spatial Sound
JBL Quantum 100-hodetelefoner er laget for fullstendig kompatibilitet med det lokale surroundlydsystemet som er innebygd i Windows 10 PC-er og Xbox™ ONE-konsollene.
Laget for alle favorittplattformene dine
JBL Quantum 100-hodetelefoner er kompatibel via 3.5mm mini- jack med PC-spill og er
også kompatible med Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac og VR. Sjekk
tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet.

Avtagbar mikrofon
Vindbeskyttende skum for mikrofon
QSG | Garantikort | Sikkerhetsark

Tekniske spesifikasjoner
Driver-størrelse: 40 mm dynamiske drivere
Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
Maks inngangseffekt: 20 mW
Sensitivitet: 96 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Impedans: 32 Ohm
Mikrofon frekvensrespons: 100 Hz–10 kHz
Mikrofonens følsomhet:
-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofontype: Avtagbar lydfokusert
(«boom-mic»)
Mikrofonens lydmønster: Retningsbestemt
Kabellengde: 1,2 m
Vekt: 220 g
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