
Trådløst headset til PC-gaming med aftagelig boom-mikrofon

Funktioner
 Gå aldrig glip af et højdepunkt med  

2,4 GHz trådløs og tabsfri forbindelse
 Oplev spillet fuldt ud med  

JBL QuantumSOUND
  Lad din stemme blive hørt – eller ej – 

med den aftagelige boom-mikrofon med 
mute-funktion

 22 timers batterilevetid, lynopladning og 
power&play

 Behageligt memory-skum til 
spillemaratons

 Gør lyden personlig med PC-
softwarepakken JBL QuantumENGINE

 Deltag i festen på DISCORD
 Optimeret til pc, kompatibelt med flere 

platforme

Lyd er overlevelse.
Er du klar til at opgradere dit gameplay? Mød gaming-headsettet JBL Quantum 350 Wireless. 

JBLs QuantumSOUND Signature sætter dig i centrum i hver eneste scene, lige fra de mest 

forsigtige fodtrin til de mest larmende laserblasts. Uanset hvor vildt det bliver, betyder den 

aftagelige boom-mikrofon med retningsbestemt stemmefokus, at andre spillere altid kan høre 

dig tydeligt. Tabsfri trådløs teknologi, 22 timers batterilevetid og lette ørepuder med memory-

skum betyder, at du aldrig går glip af et sekunds action selv under de længste gaming-sessioner. 

PC-softwaren JBL QuantumENGINE finjusterer lyden for den ultimative konkurrencefordel. Dine 

modstandere ved ikke, hvad der rammer dem.
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Hvad er der i æsken:
JBL Quantum 350 Wireless headset

Type C til Type A-kabel

USB-lydadapter

Vindafskærmning til boom-mikrofon

Lynguide Garantibevis Sikkerhedsblad

Tekniske specifikationer:
	Enhedstørrelse: 40 mm dynamiske enheder

	Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

	Mikrofon-frekvensområde: 100 Hz – 10 kHz

	Følsomhed: 115 dB SPL ved 1 kHz

	Maksimal SPL: 93 dB

	Mikrofonfølsomhed: -42 dBV/Pa ved 1 kHz

	Impedans: 32 ohm

	2,4 G trådløs sendeeffekt:  
<10 dBm/MHz og <20 dBm

	2,4 G trådløs modulation: GFSK

	2,4 G trådløs bærefrekvens: 2402–2480 MHz

	Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 500 mAh)

	Strømforsyning: 5 V / 1 A

	Ladetid: 2 timer

	Musikspilletid: 22 timer

	Mikrofonens optagelsesmønster: 
Retningsuafhængig

	Vægt: 252 g

	Maksimal brugstemperatur: 45 °C

	Kabellængde (m): 1

Funktioner og fordele 
Gå aldrig glip af et højdepunkt med 2,4 GHz trådløs og tabsfri forbindelse
Når splitsekunders timing er vigtig, kan du ikke være bundet til dit system. Den trådløse og tabsfri  
2,4 GHz forbindelse i gaming-kvalitet giver dig total bevægelsesfrihed uden lydudfald i kampens hede.

Oplev spillet fuldt ud med JBL QuantumSOUND
JBL’s biograflignende QuantumSOUND-signatur gør enhver scene til noget helt særligt, fra de mest 
forsigtige fodtrin til de mest larmende laserblasts. JBL Quantum 350 Wireless er baseret på 40 mm 
enheder, som omslutter dig i spillet, så du opnår en ægte konkurrencefordel.

 Lad din stemme blive hørt – eller ej – med den aftagelige boom-mikrofon med mute-funktion
Spil er ofte støjende, men takket være den aftagelige, retningsbestemte boom-mikrofon med 
stemmefokus vil dit hold altid høre dig tydeligt med JBL Quantum 350 Wireless. Her er også en praktisk 
mute-funktion, hvis du skulle få brug for at være lydløs under en hemmelig mission i den virkelige verden. 

22 timers batterilevetid, lynopladning og power&play
Med 22 timers batterilevetid får du fremragende JBL-lyd gennem selv de længste spilsessioner.  
Har du alligevel brug for ekstra tid? Fem minutter giver dig en times ekstra spilletid, og du kan oplade 
med USB-kablet, mens du spiller.

Behageligt memory-skum til spillemaratons
JBL Quantum 350 Wireless er robust konstrueret med en let hovedbøjle og ørepuder i memory-skum 
betrukket med kunstlæder. Det giver total komfort, selv under episke oplevelser, som varer hele natten.

Gør lyden personlig med PC-softwarepakken JBL QuantumENGINE
Kontrollér, hvad du hører, og opgrader dit spil. Brug PC-softwarepakken til at tilpasse  
JBL QuantumSURROUND, equalizer (EQ), sidetone, mikrofonindstillinger og meget mere for at få den 
ultimative omsluttende lydoplevelse.

Deltag i festen på DISCORD
Få det hele med: Fra seriøse strategiplaner til festlige fornærmelser. Det trådløse JBL Quantum 350 
headset er certificeret til DISCORD, verdens mest populære chatprogram. Du kan også bruge det på 
Skype og TeamSpeak, når du er på arbejde.

Optimeret til pc, kompatibelt med flere platforme
Headsettet JBL Quantum 350 Wireless er optimeret til PC og kan tilsluttes trådløst (via 2,4 GHz)  
til PC, PlayStation*, Nintendo Switch™ og Mac. De funktioner, der drives af JBL QuantumENGINE  
(JBL QuantumSURROUND, RGB, equalizer (EQ), mikrofonindstillinger osv.), er kun tilgængelige på PC.  
Tjek tilslutningsvejledningen for kompatibilitet. 
*Trådløst kompatibel med alle PS-modeller inklusive PS5 og PS4
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