Langattomat over-ear-pelikuulokkeet

610

Ääni on kaikki kaikessa.
On aika nostaa tasoa JBL Quantum 610 Wireless -pelikuulokkeilla. JBL QuantumSURROUND
tarjoaa kokonaisvaltaisen pelikokemuksen. JBL QuantumSOUND SIGNATURE -tekniikka
yhdessä 50 mm:n elementtien kanssa tekevät jokaisesta hetkestä ikimuistoisen, olitpa
sitten suorittamassa salaista vakoilutehtävää tai massiivisen taistelun keskellä. Äänesi
kuuluu selkeänä ylös käännettävällä sankamikrofonilla, ja voit laatia strategian tiimisi
kanssa DISCORD-, Skype- ja TeamSpeak-sovelluksissa. Nauti pidemmästä peliajasta
40 tunnin akunkestolla tai kytke USB-latauskaapeli, niin voit pelata loputtomiin.
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Ominaisuudet ja hyödyt

Pakkauksen sisältö:

JBL QuantumSURROUND ja DTS vievät sinut pelitapahtumien keskelle
Päätä peliin. Uppoudu eeppiseen kokemukseen ja nauti JBL QuantumSURROUND* -äänentoistosta joka
kulmasta. Varusteisiin sisältyy lisäksi DTS Headphone:X v2.0. Saatavana vain PC-tietokoneisiin.

JBL Quantum 610 Wireless -pelikuulokkeet
USB-latauskaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
Langaton USB-käyttöavain
Tuulisuoja sankamikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti |
Turvallisuustiedot

™

*Saatavana vain USB-liitännällä varustettuihin PC-tietokoneisiin JBL QuantumENGINE -ohjelmiston kautta.

JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan ansiosta olet pelin keskipisteessä
Jokainen pelin hetki on jännittävä, olitpa sitten hiipimässä pienen risahduksen päästäneen vihollisen
taakse tai jättiläismäisen räjähdyksen lähellä JBL QuantumSOUND SIGNATURE -tekniikan ja 50 mm:n
kuuloke-elementtien ansiosta sinulla on aina etulyöntiasema.
Pelaa koko päivä häviöttömällä 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä
Viimeinen kaipaamasi asia tärkeällä hetkellä on äänen häviäminen, mutta gaming-tason häviöttömän
2,4 GHz:n langattoman yhteyden ansiosta voit kokea täydellisen vapauden, istuitpa sitten tukevasti
tuolissasi tai liikkuessasi huoneessa.
*Yhteensopiva langattomasti PC-tietokoneen, PlayStationin (PS5 ja PS4) ja Nintendo Switchin kanssa (vain telakoituna).
**Langallinen liitettävyys alustoille PC, PlayStation (PS5 ja PS4), Xbox (Series X | S ja One) sekä Nintendo (Switch, Switch Lite), MAC,
Mobile ja VR.

P elaa ja lataa samanaikaisesti
Pelaa rankemmin ja pidempään. Liitä USB-latauskaapeli rajoittamattomia pelisessioita varten tai nauti yli
40 tunnin langattomasta akunkestosta. Sinun ei tarvitse laittaa peliä tauolle.
Puheääntä painottava sankamikrofoni ylös käännettävällä rakenteella
Varmista, että äänesi on selkeä kriittisten hetkien aikana puheääntä painottavan sankamikrofonin avulla.
Automaattisen päälle/pois- ja mykistystoiminnon ansiosta voit nopeasti poistua pelistä, kun todellinen
maailma kaipaa huomiotasi.
Kevyt ja kestävä rakenne
Haluatko osallistua maratonipelisessioon? Kevyt ja kestävä sanka sekä nahkapäällysteiset ja
muistivaahdolla varustetut korvapehmusteet pitävät olosi mukavana myös silloin, kun toiminnasta kehittyy
intensiivistä.
Pelichatin säädin
JBL Quantum 610 Wireless on DISCORD-sertifioitu ja yhteensopiva muiden chat-palveluiden, kuten
Skypen, Zoomin, Twitchin ja TeamSpeakin, kanssa, olipa kyse sitten strategiasta tai ystävien kanssa
keskustelemisesta.
JBL QuantumENGINE-yhteensopivuus
Hienosäädä äänentoistoa. PC-ohjelmistopaketin avulla voit mukauttaa kaikkia ääni- ja RGB-tehosteita,
kuten QuantumSURROUND-, EQ-, sidetone- ja mikrofoniasetuksia.
Optimoitu PC-tietokoneille, yhteensopiva useiden alustojen kanssa
JBL Quantum 610 Wireless -pelikuulokkeet ovat yhteensopivat 2,4 GHz:n langattoman yhteyden
välityksellä PC-tietokoneiden, PS:n (PS5 ja PS4) ja Nintendo Switchin kanssa (vain telakoituna).
Yhteensopiva 3,5 mm:n audioliitännän kautta PC-tietokoneiden, PlayStationin™, Xboxin™, Nintendo
Switchin™, mobiililaitteiden, Mac-tietokoneiden ja virtuaalitodellisuuslaitteiden kanssa.
JBL QuantumENGINE -ohjelmiston (JBL QuantumSURROUND, RGB, taajuuskorjain, mikrofoniasetukset
jne.) ominaisuudet ovat käytettävissä vain PC-tietokoneissa. Yhteensopivuuden voi tarkistaa
liitettävyysoppaasta.
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Tekniset tiedot:
Elementin koko: 50 mm:n dynaamiset
elementit
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
Enimmäisteho: 30 mW
Herkkyys: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Äänenpaineen enimmäistaso: 95 dB
Mikrofonin herkkyys: –40 dBV/Pa @ 1 kHz
Impedanssi: 32 ohmia
2,4 GHz:n langattoman lähettimen teho:
< 14 dBm
2,4 GHz:n langaton modulaatio:
GFSK, π/4 DQPSK
2,4 Ghz:n mobiiliverkko-operaattorin taajuus:
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Akun tyyppi: litiumioniakku (3,7 V / 1 000 mAh)
Virtalähde: 5 V 2 A
Latausaika: 3 tuntia
Musiikin toistoaika RGB-valaistus pois päältä:
40 tuntia
Mikrofonin suuntakuvio: yksisuuntainen
Paino: 357 g
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