
Windows-tietokoneille suunniteltu langaton pelikuulokemikrofoni irrotettavalla sankamikrofonilla

Ominaisuudet
 Häviöttömällä 2,4 GHz:n langattomalla 

yhteydellä ei jää yksikään hetki väliin
 JBL QuantumSOUND Signature vie sinut 

pelitapahtumien keskelle
 Voit antaa äänesi kuulua – tai sitten et 

– mykistysmahdollisuudella varustetulla 
irrotettavalla sankamikrofonilla

 22 tunnin akunkesto, pikalataus ja virtaa 
toistettaessa

 Mukautuva vaahtomuovi antaa 
mukavuutta pelimaratoneihin

 Windows-tietokoneille suunnitellun  
JBL QuantumENGINE -paketin avulla voit 
ottaa äänentoiston haltuun

 Osallistu hauskanpitoon DISCORDissa
 Optimoitu Windows-tietokoneille, 

yhteensopiva useiden alustojen kanssa

Ääni on kaikki kaikessa.
Oletko valmis siirtämään pelaamisesi uudelle tasolle? Esittelyssä JBL Quantum 350 Wireless 

-pelikuulokemikrofoni. Kaikkein hiljaisimmista askelista voimakkaimpiin laserpamahduksiin 

– JBL:n QuantumSOUND Signature asettaa pelaajan kaiken keskipisteeseen. Irrotettavan ja 

suuntaavan, puheääntä painottavan sankamikrofonin ansiosta muut pelaajat kuulevat sinut aina 

selkeästi, meni homma miten hurjaksi tahansa. Häviöttömän langattoman yhteyden, 22 tunnin 

akunkeston ja kevyiden mukautuvien vaahtomuovikorvatyynyjen ansiosta melskeestä ei mene 

ohi sekuntiakaan pisimpienkään pelisessioiden aikana. Windows-tietokoneille suunniteltu  

JBL QuantumENGINE -ohjelmisto hienosäätää äänentoistoa – antaen huipputason kilpailuedun. 

Vastustajasi eivät tule tajuamaan, mikä heihin osui.
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Pakkauksen sisältö:
Langaton JBL Quantum 350 Wireless 
-kuulokemikrofoni
C-tyypistä A-tyyppiin -kaapeli
USB-audiosovitin
Tuulisuoja sankamikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti | 
Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 40 mm:n dynaamiset 

elementit

	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

	Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz

	Herkkyys: 115 dB SPL 1 kHz:ssä

	Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB

	Mikrofonin herkkyys: -42 dBV/Pa 1 kHz:ssä

	Impedanssi: 32 ohmia

	Langattoman 2,4 GHz -lähettimen teho: 
<10 dBm/MHz ja <20 dBm

	2,4 GHz langaton modulaatio: GFSK

	2,4 Ghz:n mobiiliverkko-operaattorin taajuus: 
2 402 – 2 480 MHz

	Akkutyyppi: litiumioniakku (3,7 V / 500 mAh)

	Virtalähde: 5 V / 1 A

	Latausaika: 2 tuntia

	Musiikin toistoaika: 22 tuntia

	Mikrofonin suuntakuvio: monisuuntainen

	Paino: 252 g

	Enimmäislämpötila: 45 °C

	Kaapelin pituus (m): 1

Ominaisuudet ja hyödyt  
Häviöttömällä 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä ei jää yksikään hetki väliin
Kun sekunnin murto-osan ajoitus on huipputärkeää, ei järjestelmä saa jarruttaa toimintaa. 
Pelitasoinen häviötön 2,4 GHz:n langaton yhteys antaa täyden liikkumisvapauden ilman,  
että äänenlaatu heikkenee taistelun tiimellyksessä.
JBL QuantumSOUND Signature vie sinut pelitapahtumien keskelle
Kaikkein hiljaisimmista askelista voimakkaimpiin laserpamahduksiin – JBL:n elokuvateatteritasoinen 
QuantumSOUND Signature tekee jokaisesta tilanteesta spektaakkelimaisen. JBL Quantum 350 
Wireless -kuulokemikrofoni on varustettu 40 mm:n elementeillä – ääni tempaa peliin mukaan 
antaen aidon kilpailuedun.
Voit antaa äänesi kuulua – tai sitten et – mykistysmahdollisuudella varustetulla 
irrotettavalla sankamikrofonilla
Vaikka pelit muuttuisivatkin äänekkäiksi, JBL Quantum 350 Wireless -kuulokemikrofonin irrotettava, 
suuntaava ja puheääntä painottava sankamikrofoni takaa, että oma joukkueesi kuulee sinut aina 
selkeästi. Kuulokemikrofonissa on myös kätevä mykistystoiminto, jos täytyy edetä hiljaa jossain 
tosielämän salaisessa tehtävässä. 
22 tunnin akunkesto, pikalataus ja virtaa toistettaessa
Pisimpiinkin pelisessioihin saa erinomaisen JBL-äänentoiston 22 tunnin akunkestolla.  
Tarvitsetko vieläkin enemmän lisäaikaa? Viidessä minuutissa saat tunnin lisää toistoaikaa,  
ja USB-latauskaapelin ansiosta voit ladata pelatessasi.
Mukautuva vaahtomuovi antaa mukavuutta pelimaratoneihin
Kestävässä JBL Quantum 350 Wireless -kuulokemikrofonissa on kevyt panta ja 
polyuretaanipäällysteiset, mukautuvasta vaahtomuovista valmistetut korvatyynyt, jotka takaavat 
täydellisen mukavuuden myös ankarissa koko yön kestävissä sessioissa.
Windows-tietokoneille suunnitellun JBL QuantumENGINE -paketin avulla voit ottaa 
äänentoiston haltuun
Voit hallita kuulemaasi ja parantaa pelitapaasi. Windows-tietokoneille suunnitellun ohjelmistopaketin 
avulla voit mukauttaa JBL:n QuantumSURROUND-tilaääntä, taajuuskorjainta, oman äänen 
kuuluvuutta, mikrofoniasetuksia ja paljon muuta – saat kokonaisvaltaisen äänentoistoelämyksen.
Osallistu hauskanpitoon DISCORDissa
Strategiakeskusteluista tai uhoamisista ei jää väliin sekuntiakaan. JBL Quantum 350 Wireless 
-kuulokemikrofoni on sertifioitu DISCORDia, maailman suosituinta pikaviestisovellusta varten.  
Voit käyttää sitä myös Skypessä ja TeamSpeakissa töissä ollessasi.
Optimoitu Windows-tietokoneille, yhteensopiva useiden alustojen kanssa
JBL Quantum 350 Wireless -kuulokemikrofoni on optimoitu Windows-tietokoneille, ja se voidaan 
yhdistää langattomasti (2,4 GHz:n taajuuden kautta) Windows-tietokoneisiin, PS:ään*, Nintendo 
Switchiin™ ja Mac-tietokoneisiin. JBL QuantumENGINE -ohjelmiston (JBL QuantumSURROUND, 
RGB, taajuuskorjain, mikrofoniasetukset jne.) ominaisuudet ovat käytettävissä vain Windows-
tietokoneissa. Yhteensopivuuden voi tarkistaa liitettävyysoppaasta. 
*Langaton yhteensopivuus kaikkien PS-mallien kanssa, mukaan lukien PS5 ja PS4
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