QUANTUM 350

WIRELESS

Trådløse hodetelefoner for PC-spill med avtakbar mikrofon

Lyd er overlevelse.
Klar til å spille deg opp til høyere nivåer? Prøv spillehodetelefonene JBL Quantum 350 Wireless.
Fra de stilleste fotsporene til de kraftigste lasersmellene, plasserer JBLs QuantumSOUND
Signature deg midt i handlingen. Uansett hvor vill handlingen blir, betyr den avtakbare,
retningsbestemte, stemmefokuserte mikrofonen at andre spillere alltid kan høre deg tydelig.
Med tapsfri trådløs-funksjonalitet, 22 timers batterikapasitet og lette minneskumputer,
går du aldri glipp av et sekund med kaos og spenning under selv de lengste spilleøktene.
JBL QuantumENGINE PC-programvaren finjusterer lyden for optimale konkurransefordeler.
Motpartene dine vet ikke hva som treffer dem.

Funksjoner
Gå aldri glipp av et øyeblikk med tapsfri
2,4 GH trådløs-funksjonalitet
Lev deg inn i spillet med JBL
QuantumSOUND Signature
Bli hørt – eller ikke – med en avtakbar
mikrofon med dempbar lyd
22 timers batteritid og hurtiglading –
spill med kraft
Minneskum-komfort for
maratonspilløkter
Gjør lyden til din egen med
JBL QuantumENGINE PC-suite
Bli med på moroa på DISCORD
Optimalisert for PC, kompatibel med flere
plattformer
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Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
Gå aldri glipp av et øyeblikk med tapsfri 2,4 GH trådløs-funksjonalitet
Når lynrask timing er avgjørende, kan du ikke være knyttet til systemet ditt. 2,4 GH trådløs
spillkvalitet gir deg full bevegelsesfrihet uten at lyden faller ut i kampens hete.
Lev deg inn i spillet med JBL QuantumSOUND Signature
Fra de mest stillegående fotsporene til de kraftigste laserstøtene, blir alle scener episke med
JBLs QuantumSOUND-signaturlyd. JBL Quantum 350 Wireless drives av 40 mm drivere, og lar
deg fordype deg helt i spillet for et ekte konkurransefortrinn.
Bli hørt – eller ikke – med en avtakbar mikrofon med dempbar lyd
Selv under spenning og bråk, vil JBL Quantum 350 Wireless sin avtakbare, retningsbestemte og
stemmefokuserte mikrofon alltid høre deg tydelig. Det finnes også en praktisk dempefunksjon hvis
du må kjøre stille for et hemmelig oppdrag i den virkelige verden.
22 timers batteritid og hurtiglading – spill med kraft
22 timers batterikapasitet betyr flott JBL-lyd gjennom selv de lengste spilleøktene. Trenger du
fortsatt ekstra tid? Fem minutter gir deg én ekstra times avspillingstid, og med USB-ladekabelen
kan du lade mens du spiller.
Minneskum-komfort for maratonspilløkter
Slitesterke JBL Quantum 350 Wireless har et lett hodebånd og PU-innpakkede minneskumputer
som holder komforten optimal under heftige spilleøkter hele natten lang.
Gjør lyden til din egen med JBL QuantumENGINE PC-suite
Kontroller hva du hører, forbedre hvordan du spiller. Bruk PC-programvarepakken til å tilpasse
JBL QuantumSURROUND, EQ, sidetoner, mikrofoninnstillinger og mer for den ultimate oppslukende
lydopplevelsen.
Bli med på moroa på DISCORD
Ikke gå glipp av et sekund med strategi eller snopeprat. JBL Quantum 350 Wireless-hodetelefoner
er sertifisert for DISCORD, verdens mest populære chatteprogram. Du kan også bruke den på Skype
og TeamSpeak når du er på jobb.
Optimalisert for PC, kompatibel med flere plattformer
JBL Quantum 350 Wireless-hodetelefoner er optimalisert for PC og kan kobles trådløst (via 2,4 GH)
med PC, PS*, Nintendo Switch™ og Mac. Funksjoner som er drevet av JBL QuantumENGINE
(JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, mikrofoninnstillinger osv.) er kun tilgjengelige på PC.
Se tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet.

JBL Quantum 350 Wireless-hodetelefoner
Type-C til Type-A ledning
USB-lydadapter
Vindbeskyttende skum for mikrofonstativ
QSG | Garantikort | Sikkerhetsark

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 40 mm dynamiske drivere
Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
Frekvensrespons (mikrofon): 100 Hz–10 kHz
Følsomhet: 115 dB SPL ved 1 kHz
Maksimum SPL: 93 dB
Mikrofonens følsomhet: -42 dBV/Pa ved 1 kHz
Impedans: 32 Ohm
2,4 G trådløs senderstyrke:
<10 dBm/MHz og <20 dBm
2,4 G trådløs modulasjon: GFSK
2,4 G trådløs bærefrekvens:
2402 MHz – 2480 MHz
Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 500 mAh)
Strømforsyning: 5V / 1A
Ladetid: 2 timer
Musikkavspillingstid: 22 timer
Mikrofonens lydmønster:
Omni-retningsbestemt
Vekt: 252 g
Maksimal driftstemperatur: 45 °C
Kabellengde (m): 1

*Trådløst kompatibel med alle PS-modeller, inkludert PS5 og PS4.
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