
USB-kablet over-ørene hodetelefoner for PC, for profesjonell spilling med forbedret følgesystem med JBL QuantumSPHERE 360
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Sound is Survival.
Gjør spillet ditt episk. JBL Quantum ONE kablede hodetelefoner gir deg lyd på proft nivå 

med aktivert følgesystem for JBL QuantumSPHERE 360™ med romlig surroundlyd og aktiv 

støydemping laget for spilling. JBL QuantumSOUND Signature er laget for presis lydposisjonering 

og gir en oppslukende lydkurve gjennom Hi-Res-sertifiserte 50 mm drivere. Den avtagbare 

stemmefokuserte mikrofonen gir tydelig flerspiller-samhandling med støyundertrykking, 

dempefunksjoner og en DISCORD-sertifisert balansekontroll av chattelyden. Et lett ergonomisk 

design holder deg komfortabel mens JBL QuantumENGINE gir deg kraftig tilpassede valg og 

brukerprofiler. JBL Quantum ONE hodetelefoner representerer den absolutte toppkvalitet for det 

dypeste nivået av virtuell realisme på din PC
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Hva inneholder boksen?
JBL Quantum ONE hodetelefoner
3,5 mm lydkabel
Mikrofon for kalibrering
Avtagbart mikrofonstativ
Vindbeskyttende skum for mikrofon
Type-C til A kabel med spill / Balanse i chattelyd
QSG | Garantikort | Sikkerhetsark

Tekniske spesifikasjoner
	Driver-størrelse: 50 mm dynamiske drivere

	Frekvensrespons: 20 Hz – 40 kHz

	Mikrofon frekvensrepsons: 100 Hz – 10 kHz

	Maks inngangseffekt: 20 mW

	Sensitivitet: 95 dB @ 1 kHz, 1 mW

	Maksimum SPL: 97 dB

	Mikrofonens følsomhet:  
-41 dBV @ 1 kHz / Pa

	Impedans: 32 Ohm

	Mikrofonens lydmønster: Ensrettet

	Mikrofonstørrelse: 6 mm x 2,7 mm

	Vekt: 369 g

Funksjoner og fordeler 
Få profesjonelt forsprang med følgesystem-utstyrte JBL QuantumSPHERE 360™

JBL QuantumSPHERE 360™ gir deg 3D-lydposisjonering som er på profesjonelt nivå på din PC. 
Kundekalibrering av JBLs algoritme med integrert sensor for følgesystem og mikrofonen som følger 
med i esken er eksklusivt laget for JBL Quantum ONE, som gir PC-spillere neste generasjons 
nøyaktighet av lydposisjonering og et låst, uavhengig lydlandskap, som forbedrer dine naturlige 
instinkter. JBL Quantum ONE er også utstyrt med DTS Headphone X: v2.0.

Kom i kjernen av spillet med Hi-Res-sertifisert JBL QuantumSOUND Signature
Fra de minste fotbevegelsene til den kraftigste eksplosjonen gjør JBL QuantumSOUND Signature 
alle scener mer episke, og alle spillere mer konkurransedyktige. Hi-Res-sertifisert 50 mm neodym-
drivere gir en oppslukende lydkurve stemt av JBL-audiologer og spesielt laget for spilling. Vår 
signaturlyd lager det mest realistiske lydbildet for en konkurransemessig fordel i alle kamper.

Neste generasjons ergonomisk design
Det lette hodebåndet, og øreputene innpakket i skinn med minneskum er laget for lengre spilletider.

Aktiv StøyReduksjon spesielt for spilling
Laget for spillmiljøer, og Aktiv StørReduksjon-system fjerner uønsket bakgrunnslyd slik at du kan 
være helt oppslukt i kamp uten forstyrrelse.

Sømløs kompatibilitet med alle spill-plattformer
JBL Quantum ONE headsettet er laget for å benyttes med en PC via USB, men rt også kompatibelt 
via 3.5mm mini- jack with PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, Mobil, Mac og VR.  
JBL QuantumSPHERE 360 er kun tilgjengelig for PC. Sjekk tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet.

Bli hørt med stemmefokuserende avtagbar bøylemikrofon
Ekkodempende teknologi passer på at du blir hørt klart og tydelig når du kaller på troppene dine 
eller motstanderne. Den stemmefokuserte bøylemikrofonen er justerbar og avtagbar for spilling 
på farten, eller når du bruker en ekstern mikrofon. Trykk på dempeknappen som er innebygd i 
ørekoppen for automatisk å bli usynlig.

DISCORD-sertifisert vektbalanse i chattelyd i spill
DISCORD-sertifisert balanse i chattelyd lar deg umiddelbart justere lydnivået. Separate lydkort 
håndterer spill og chattelyd, som tillater deg å bestemme korrekt balanse på hodetelefonene uten å 
forlate spillet. Også kompatibel med TeamSpeak, Skype og andre tjenester.

Kraftig JBL QuantumENGINE PC programvare-tilpasning
JBLs unike QuantumENGINE gjør det mulig å administrere og tilpasse dine JBL Quantum ONE spill-
hodetelefoner fra et brukervennlig dashbord og medfølgende kalibreringsmikrofon. Lag separate 
brukerprofiler, endre mikrofoninnstillinger og aktiver RGB-effekter eller opprett dine egne. Du kan 
også justere equalizeren eller velge fra 6 forhåndsinnstilte moduser. JBL Quantum ENGINE kjører 
JBL Quantum SPHERE 360 omsluttende surroundlyd kun på PC. 

– Romlig lyd 
  Velg dine lydinnstillinger og legg inn din hodediameter og høyde for å justere sourround-

lydprofilen for å tilpasses ørene dine. Ved å bruke kalibreringsmikrofonen, JBL QuantumSPHERE 
360™, får du den mest korrekte og oppslukende lydopplevelsen.

– Lyd-equalizer for tilpasset lyd
  Opprett profiler som forbedrer lydbildet til bestemte spill eller velg blant en rekke 

forhåndsinnstillinger laget av eksperter.

– RGB stasjonspåvirker
  Lag dine egne lyseffekter med innebygd RGB stasjonspåvirker eller velg mellom flere 

forhåndsinnstilte modus som fremhever hodetelefonens evner.

– Mikrofoninnstillinger
  Ikke for høyt, ikke for stille. Justere mikrofonvolumnivået og sensitivitet. Og bakgrunnsstøyen 

gjør det mulig å kontrollere hvor mye av din egen stemme du kan høre når du snakker.

– Administrere brukerprofiler og innstillinger
 Opprett og administrer forskjellige brukerprofiler, alle med sine egne unike innstillinger.
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