
Øredekkende hybrid spillehodetelefoner med kabel og flipp-opp-mikrofon

Funksjoner
 Lev deg inn i spillet med  

JBL QuantumSURROUND™

 Kom i kjernen av spillet med  
JBL QuantumSOUND Signature

 Nyt spillet lenger med komforten av 
minneskum

 Med stemmefokusert, retningsbestemt 
mikrofon som sørger for at du blir hørt

 Kompatibel med alle favorittplattformene 
dine

 Brukervennlig JBL QuantumENGINE-
programvare

Sound is Survival.
Spill på et høyere nivå med overlegen lydkvalitet. JBL Quantum 300 hodetelefoner med 

kabel maksimerer konsentrasjon takket være JBL QuantumSOUND Signature og nøyaktig 

lydposisjonering. JBL QuantumSURROUND™ skaper et realistisk lydbilde som plasserer deg 

midt i handlingen, gir deg en fordel og maksimerer prestasjonen din. Med et lett hodebånd 

som er designet for holdbarhet, og minneskumpolstrede øreputer som holder komforten oppe.  

Et flipp-opp, stemmefokusert mikrofonstativ holder kommunikasjonen flytende med både allierte 

og fiender. 
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Hva inneholder boksen?
JBL Quantum 300-hodetelefoner

USB-lydadapter

Vindbeskyttende skum for mikrofonstativ

QSG | Garantikort | Sikkerhetsark

Tekniske spesifikasjoner
	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 
USB-lydadapter (1,5 m)

	Vekt: 245 g

Funksjoner og fordeler 
Lev deg inn i spillet med JBL QuantumSURROUND™

Med avanserte algoritmer og surround-lyd skaper JBL QuantumSURROUND™ med programvaren 
JBL QuantumENGINE et utrolig realistisk, cinematisk oppslukende og romslig lydbilde som gir deg 
en ekte lydfordel over konkurrentene.

Kom i kjernen av spillet med JBL QuantumSOUND Signature
Fra de minste fottrinnene til den kraftigste eksplosjonen. JBL QuantumSOUND Signature gjør 
alle scener episke og alle spillere mer konkurransedyktige. 50 mm neodym-drivere gir en 
lydkurve som er spesialdesignet for spillere. Omgi deg selv i det mest realistiske lydbildet for en 
konkurransemessig fordel i enhver kamp. 

Nyt spillet lenger med komforten av minneskum
Det lette hodebåndet og de minneskumpolstrede øreputene er designet for lengre spilleøkter. 
Avtagbare øreputer som gjør hodetelefonene enkle å rengjøre. 

Med stemmefokusert, retningsbestemt mikrofon som sørger for at du blir hørt
JBL Quantum 300-hodetelefoner lar deg tydelig kalle på troppene og motstanderne. Den 
stemmefokuserte, retningsbestemte flipp-opp-mikrofonen sørger for krystallklar kommunikasjon 
mellom både allierte og fiender.

Kompatibel med alle favorittplattformene dine
JBL Quantum 300-headsettet er laget for PC-spill og er også kompatible med Xbox™, PlayStation™, 
Nintendo Switch™, mobilenheter, Mac og VR. Du kan også benytte en 3,5mm mini-jack til USB-
adapter for å benytte headsettet via USB på en PC, PlayStation, Nintendo Switch og Mac.  
JBL QuantumSURROUND er kun tilgjengelig for PC. Sjekk tilkoblingsmanualen for kompatibilitet.

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


