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Ääni on kaikki kaikessa.
Tee pelaamisesta, suoratoistosta ja kokousten järjestämisestä upea kokemus. JBL Quantum 

Stream -mikrofonin korkea näytteenottonopeus ja 14  mm:n kaksoiskondensaattori 

varmistavat, että äänesi kuuluu aina voimakkaana ja selkeänä ilman taustakohinaa – tai 

voit vaihdella suuntakuvioasetusten välillä, kun haluat mikrofonin poimivan myös ympärillä 

olevia ääniä. Tarvitsetko pienen tauon? Mykistä ja poista mykistys napinpainalluksella 

– RGB-rengasilmaisin vaihtaa väriä, joten tiedät aina, milloin äänesi kuuluu. Kolmen 

asetusvaihtoehdon ja käännettävän jalustan ansiosta mikrofonin asentaminen on helppoa 

missä ikinä oletkin. Näin voit kommunikoida helposti ja saumattomasti Plug and Play 

-periaatteella.
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Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum Stream -mikrofoni
USB-virtajohto
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
MIKROFONI
	Käyttöjännite / virrankulutus: 5 V  500 mA 
	Näytteenottonopeudet: 44,1 kHz / 48 KHz / 

96 KHz 
	Bittimäärä: 16/24 bittiä
	Kapselit: 14 mm:n 

elektreettikondensaattorimikrofoni
	Suuntakuviot: Kardioidi ja pallo
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Herkkyys: -37±3dB (1kHz@1Pa, 0dB=1v/Pa)
	Äänenpaineen enimmäistaso: 110 dB

KUULOKEVAHVISTIN
	Impedanssi: >16 ohmsia
	Lähtöteho (RMS): 45 mWrms kanavaa 

kohden (kuorma = 32 ohmia)
	THD: < 0,5 % (kuorma = 32 ohmia)
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Häiriöetäisyys: 90 dB (A-painotettu)

MITAT – MIKROFONI JA JALUSTA
	P = 8 cm (3,15 tuumaa) L = 8 cm 

(3,15 tuumaa) K = 17,43 cm (6,86 tuumaa)
	Paino: 248 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL-tekniikka äänen täydelliseen suoratoistoon
Aina voimakas ja selkeä ääni. Quantum Stream -mikrofonissa on kaksi 14 mm:n 
elektreettikondensaattoria ja korkea 96 kHz:n näytteenottonopeus, joten se poimii jokaisen äänen ja 
suoratoistaa puheen täydellisesti.

Kaksi valittavissa olevaa suuntakuvioasetusta
JBL Quantum Stream -mikrofonin kahden suuntakuvioasetuksen ansiosta voit helposti vaihtaa 
mikrofonien välillä: kardioidimikrofoni saa kuulumaan yksittäisen puheäänen voimakkaana ja 
selkeänä, ja pallokuvioinen mikrofoni puolestaan poimii useamman henkilön puheen tai jopa  
live-esityksen.

Yleiskiinnitys
Kiinnitä mikrofoni haluamallasi tavalla paikan ja tilanteen mukaan. Kolmen asetusvaihtoehdon ja 
käännettävän jalustan avulla voit liikuttaa JBL Quantum Stream -mikrofonia 360 astetta, kytkeä sen 
kameran jalustaan, kiinnittää sen puomiin jne.

 Puheäänen tarkkailu ja helppo äänenvoimakkuuden säätö
Tarkkaile mikrofoniääntä haluamallasi tavalla. Voit hallita tietokoneen äänenvoimakkuutta kätevästi 
suoraan kuulokkeista, mikrofonista tai tietokoneelta.

Tiedät aina, milloin olet mykistetty
Mykistä tai poista mykistys painiketta napauttamalla. RGB-renkaan merkkivalo vahvistaa tilasi, joten 
tiedät aina, milloin äänesi kuuluu.

Kahden kapselin kondensaattorimikrofoni täydelliseen suoratoistoon
2 x φ14 mm:n elektreettikondensaattorimikrofoni ja 96 kHz:n näytteenottonopeus varmistavat,  
että äänesi poimitaan voimakkaana ja selkeänä.

Kestävä, laadukas metallirakenne
Tyylikkäässä ja tukevassa JBL Quantum Stream -mikrofonissa on alumiinijalusta, metallirengas ja 
teräsverkko, jotka antavat tyylikkään ilmeen ja parantavat vakautta käytön aikana.

JBL QuantumENGINE -yhteensopivuus
PC-pohjainen JBL QuantumENGINE -ohjelmisto laajentaa kokemuksesi pelaamisen tuolle puolen, 
sillä sen avulla voit säätää eri toimintoja, kuten äänen taajuuskorjainta, ilmaisinrenkaan RGB-väriä, 
mikrofonin mykistämistä ja mykistyksen poistamista sekä suuntakuvion valintaa.
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