
Langallinen pelikuulokemikrofoni äänenvoimakkuuden liukusäätimellä ja mikrofonin mykistyksellä 

Ominaisuudet
 JBL QuantumSOUND Signature
 Täydellinen hallinta liukusäätimellä ja 

mikrofonin mykistyksellä
 Puheääntä painottava mikrofoni
 Twistlock™-tekniikka antaa mukavuutta 

ja vakautta
 Yhteensopivuus kaikkien alustojen 

kanssa

Sound is Survival.
Jokainen ääni on tärkeä, ja JBL QuantumSOUND Signaturen avulla kuulet vihollisesi (ja ystäväsi) 

ennen kokemattomalla tavalla. Se on tehty mobiilia varten, mutta koska se on yhteensopiva 

kaikkien alustojen kanssa, voit pelata miten haluat. Twistlock™-tekniikka antaa mukavuutta ja 

vakautta, joten istu alas – olet mukana pitkällä tähtäimellä. Keskity voittamiseen monipuolisen 

ohjainlaitteen avulla, jossa on erillinen äänenvoimakkuuden liukusäädin ja mikrofonin mykistin 

sekä monitoimipainike puheluiden ja musiikin hallintaan. Valitse viboihisi sopiva väri. Kirkas ääni 

tarkoittaa kirkasta mieltä. Kaikki onnistuu.
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Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum 50 -kuulokemikrofoni

Vasen/oikea-sovittimet

3 erikokoista silikonikorvasovitetta: S, M, L

QSG | Takuukortti | Varoituskortti

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 8,6 mm:n / 0,3":n dynaamiset 

elementit

	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz

	Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz

	Enimmäisteho: 5 mW

	Impedanssi: 16 ohmia

	Herkkyys: 97 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW

	Mikrofonin herkkyys: -41 dBV @ 1 kHz / Pa

	Paino: 21,5 g / 0,05 paunaa

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL QuantumSOUND Signature
JBL QuantumSOUND Signaturen ja 8,6 mm:n kuuloke-elementtien avulla kuulet vihollisesi 
(ja ystäväsi) ennen kokemattomalla tavalla. Heittäydy mobiilipelien maailmaan. Erota äänen 
pienimmätkin yksityiskohdat. Pelaa ja dominoi.

Täydellinen hallinta liukusäätimellä ja mikrofonin mykistyksellä
Kun asiat sujuvat, ne todella sujuvat. Ei enää hankalia ohjaimia. Erillisellä äänenvoimakkuuden 
liukusäätimellä, mikrofonin mykistyksellä ja monitoimipainikkeella asiat ovat yksinkertaisia.

Puheääntä painottava mikrofoni
Optimoitu monen pelaajan pelaamiseen. Mikrofoni on suun lähellä, erillään muista ohjaimista ja 
poimii äänen erinomaisesti.

Twistlock™-tekniikka antaa mukavuutta ja vakautta
Olet mukana pitkällä tähtäimellä. Patentoidun ergonomisen JBL-tekniikan ja ultrapehmeän silikonin 
yhdistelmä antaa supervarman istuvuuden. Pitkätkin pelisessiot vilahtavat ohi nopeasti.

Yhteensopivuus kaikkien alustojen kanssa
Mobiilikäyttöön tehty JBL Quantum 50 on yhteensopiva kaikkien alustojen kanssa: PC, Mac, Xbox 
ONE, PlayStation 4, Nintendo Switch, mobiili ja VR. Mitä tahansa ja miten tahansa pelaatkin, pääset 
helposti toiseen maailmaan.
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