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Lyd er overlevelse.
Gjør spilling, strømming og konferanser fantastiske. Den høye samplingshastigheten og 

den 14  mm doble kondensatoren til JBL Quantum Stream sørger for at stemmen din 

alltid kommer høyt og tydelig med null bakgrunnsstøy – eller bytt frem og tilbake mellom 

opptaks-mønstre når du ønsker å fange lydene rundt deg. Trenger du en rask pause? 

Demping og oppheving av demping med et knappetrykk og en RGB-ringindikator som 

endrer farge, slik at du alltid vet når du kan høres. Uansett hvor du befinner deg, gjør tre 

innstillingsalternativer og et vendbart stativ det enkelt å montere mikrofonen din akkurat 

slik du vil for enkel, sømløs plug-and-play-kommunikasjon.
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Hva inneholder boksen?
JBL Quantum Stream-mikrofon
USB-strømkabel
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Tekniske spesifikasjoner
MIKROFON
	Strømbehov/forbruk: 5 V  500 mA 
	Samplingfrekvenser: 44,1 kHz / 48 KHz / 

96 KHz 
	Bithastighet: 16/24 biter
	Kapsler: 14 mm elektrisk 

kondensatormikrofon
	Polarmønstre: Kardioid og rundstrålende
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Følsomhet: -37±3 dB (1 kHz ved 1 Pa, 

0 dB=1 v/Pa)
	Maksimum SPL: 110 dB

HODETELEFONFORSTERKER
	Impedans: > 16 ohms
	Utgangseffekt (RMS): 45 mWrms per kanal 

(Last = 32 ohms)
	THD: < 0,5 % (Last = 32 ohms)
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Signal/støyforhold: 90 dB (A-vektet)

DIMENSJONER – MIKROFON MED STATIV
	L = 8 cm, B = 8 cm, H = 17,43 cm
	Vekt: 248 g

Funksjoner og fordeler 
JBL-teknologi for perfekt stemmestrømming
Alltid høyt og tydelig. Quantum Streams doble 14 mm mikrofoner og høy 96 kHz samplingshastighet 
fanger opp enhver lyd for perfekt stemmestrømming.

To valgbare stemmeopptaksmønstre
Med JBL Quantum Streams to stemmevalgmønstre kan du enkelt veksle mellom en kardioid 
mikrofon som får én stemme til å komme gjennom høyt og tydelig og en retningsbestemt mikrofon 
for å fange opp mer enn én stemme, eller til og med en live-opptreden.

Universalmontering
Monter mikrofonen din slik du vil, slik at den passer til alle rom og situasjoner. Tre 
innstillingsalternativer og et vendbart stativ lar deg flytte JBL Quantum Stream 360 grader, koble 
den til et kamerastativ, feste den til en arm og mer.

Taleovervåking med enkel volumkontroll
Overvåk mikrofonstemmen din på din måte. Kontroller PC-volumet direkte fra hodetelefonene, fra 
mikrofonen eller fra PC-en.

Vit alltid når mikrofonen er dempet
Demp eller slå av demping med et knappetrykk. Et RGB-ringindikatorlys bekrefter statusen din, slik 
at du alltid vet når du kan høres.

Kondensatormikrofon med to hoder for perfekt strømming
2 x φ14 mm elektrisk kondensatormikrofon og 96 kHz samplinghastighet sikrer at stemmen din blir 
fanget opp høyt og tydelig.

Slitesterk, førsteklasses metalldesign
JBL Quantum Stream er stilig og robust, og er laget med et aluminiumsstativ, metallring og jernnett 
for et førsteklasses utseende og forbedret stabilitet under bruk.

JBL QuantumENGINE-kompatibilitet
Med JBL QuantumENGINE PC-basert programvare får du mer enn spilling, og du kan justere 
funksjoner som tale-EQ, RGB-farge på ringeindikatoren, dempe og oppheve demping av mikrofon- 
og polarmønstervalget.
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