QUANTUM 300

Langallinen hybridi over-ear-pelikuulokemikrofoni ylös käännettävällä mikrofonilla

Sound is Survival.
Paranna peliäsi ensiluokkaisella äänellä. JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan sekä
tarkan äänenpaikannuksen ansiosta langallinen JBL Quantum 300 -kuulokemikrofoni siirtää
kokonaisvaltaisen elämyksen uusiin ulottuvuuksiin. JBL QuantumSURROUND™ luo Windowstietokoneellasi todentuntuisen äänimaiseman, joka pudottaa sinut suoraan toiminnan keskelle,
antaa sinulle kilpailuetua sekä maksimoi suorituksesi. Kestäväksi suunniteltu kevyt panta
sekä memory foam -korvapehmusteet varmistavat mukavuuden. Ylös käännettävä puheääntä
painottava sankamikrofoni pitää kommunikaation käynnissä niin liittolaisten kuin vihollistenkin
kanssa.

Ominaisuudet
JBL QuantumSURROUND -tilaääni vie
sinut pelitapahtumien keskelle
JBL QuantumSOUND Signature
-tekniikan ansiosta olet pelin
keskipisteessä
Memory foam -pehmusteen antaman
mukavuuden ansiosta voit pelata
entistäkin pidempään
Puheääntä painottavalla suuntaavalla
mikrofonilla saat äänesi kuuluviin
Voit vaihdella eri suosikkialustojesi välillä
Käyttäjäystävällinen JBL
QuantumENGINE PC-ohjelmistopaketti
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Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL QuantumSURROUND -tilaääni vie sinut pelitapahtumien keskelle
Edistyneiden algoritmien sekä pään yläpuolelta kuuluvan äänen ansiosta Windows-tietokoneille suunnitellun
JBL QuantumENGINE -ohjelmistosta tehonsa saava JBL QuantumSURROUND™ -tilaääni luo uskomattoman
todentuntuisen tilaäänimaiseman. Kokonaisvaltainen elämys on elokuvateatterin kaltainen ja se antaa aidon
äänietulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna.
JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan ansiosta olet pelin keskipisteessä
Pienimmistäkin askelista kaikkein kovaäänisimpiin räjähdyksiin. JBL QuantumSOUND Signature tekee
jokaisesta kohtauksesta spektaakkelin sekä jokaisesta pelaajasta kilpailukykyisemmän. Neodyymista
valmistetut 50 mm:n elementit luovat erityisesti pelaamiseen suunnitellun äänimaiseman. Voit sukeltaa
mitä todentuntuisimpaan äänimaisemaan, ja saat näin kilpailuedun kaikkiin taisteluihin.
Memory foam -pehmusteen antaman mukavuuden ansiosta voit pelata entistäkin pidempään
Kevyt panta sekä memory foam -korvapehmusteet sopivat kaikkein pisimpiinkin pelisessioihin. Irrotettavien
kuulokepehmusteiden ansiosta kuulokemikrofoni on helppo puhdistaa.
Puheääntä painottavalla suuntaavalla mikrofonilla saat äänesi kuuluviin
JBL Quantum 300 -kuulokemikrofonilla voit koota joukot ja kohdata vastustajat selkeästi. Ylös
käännettävällä sangalla varustettu ja puheääntä painottava suuntaava mikrofoni mahdollistaa
kristallinkirkkaan kommunikoinnin niin liittolaisten kuin vihollistenkin kanssa.
Voit vaihdella eri suosikkialustojesi välillä
JBL Quantum 300 -kuulokemikrofoni sopii yhteen PC:n, Xboxin™, PlayStationin™, Nintendo Switchin™,
mobiililaitteiden, Macin ja virtuaalitodellisuuden kanssa, kun käytät 3,5mm audioliitäntää. Voit myös
hyödyntää 3.5mm / USB -audiosovitinta kytkemällä kuulokkeet PC:n, PlayStationin, Nintendo Switchin tai
Macin USB-porttiin. JBL QuantumSURROUND on käytettävissä ainoastaan Windows-tietokoneissa Tarkista
yhteensopivuus liitettävyysoppaasta.
Käyttäjäystävällinen JBL QuantumENGINE PC-ohjelmistopaketti
Kokonaisvaltaisen tilaäänen tehonlähteenä on JBL:n ainutlaatuinen JBL QuantumENGINE -ohjelmisto
Windows-tietokoneille. Käyttäjäystävällisellä koontinäytöllä voidaan valita halutut tilaääniasetukset sekä
yksilöidä oma JBL Quantum 300 -pelikuulokemikrofoni luoden erillisiä profiileja. Myös taajuuskorjainta
voidaan säätää. Vaihtoehtoisesti voidaan valita kuudesta esiasetuksesta.
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USB-audiosovitin
Tuulisuoja sankamikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti |
Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
Elementin koko: 50 mm:n
dynaamiset elementit
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Enimmäisteho: 30 mW
Herkkyys: 100 dB SPL @ 1kHz / 1mW
Impedanssi: 32 ohmia
Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
Mikrofonin herkkyys: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonin suuntakuvio: suuntaava
Mikrofonin koko: 4 mm x 1,5 mm
Johdon pituus: kuulokemikrofoni (1,2 m) +
USB-äänisovitin (1,5 m)
Paino: 245 g
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