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Sound is Survival.
Etulyöntiasema audiossa. JBL Quantum 400 -kuulokemikrofoni pitää sinut askeleen edellä, 

sillä sen tilaääni vie sinut mukaansa peliin, ja sen ansiosta voit ennakoida jokaisen liikkeen. 

Tarkkuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen suunniteltu JBL QuantumSOUND Signature siirtää 

suorituksesi seuraavalle tasolle antaen aidon etulyöntiaseman taistelussa. JBL Quantum 400 

sisältää myös puheääntä painottavan ja monen pelaajan välisen kanssakäymisen selkeyden 

takaavan sankamikrofonin sekä game/chat-balanssisäätimen. Lisäksi tämä kuulokemikrofoni 

on DISCORD-sertifioitu ja yhteensopiva TeamSpeakin sekä muiden sovellusten kanssa. Kevyen, 

memory foam -korvapehmusteilla varustetun pannan ansiosta pelaat mukavasti tuntikausia. 

Paranna peliäsi JBL Quantum 400 -kuulokemikrofonilla ja hallitse vastustajiasi.
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Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum 400 -kuulokemikrofoni
C-tyypistä A-tyyppiin -kaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
Tuulisuoja sankamikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti | 
Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 50 mm:n dynaamiset 

elementit
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
	Enimmäisteho: 30 mW
	Herkkyys: 98 dB SPL @ 1kHz / 1mW
	Mikrofonin herkkyys: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedanssi: 32 ohmia
	Kaapelin pituus: 3,5 mm:n audiokaapeli 

(1,2 m) + C-tyypistä A-tyyppiin -kaapeli (3 m)
	Mikrofonin suuntakuvio: suuntaava
	Mikrofonin koko: 4 mm x 1,5 mm
	Paino: 274 g

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL QuantumSURROUND ja DTS vievät sinut pelitapahtumien keskelle
Ota käyttöön mukana toimitettu JBL QuantumENGINE PC -softa ja nauti personoidun tilaäänen 
tuottamasta mukaansatempaavasta äänielämyksestä. JBL QuantumSURROUND™ asettaa sinut mitä 
mukaansatempaavimman kokemuksen keskipisteeseen – näin voit parantaa peliäsi ja päihittää kilpailijat. 
Varusteisiin sisältyy DTS headphone X v2.0.
JBL QuantumSOUND Signature antaa sinulle aidon äänietulyöntiaseman
Pienimmistäkin askelista kaikkein kovaäänisimpään räjähdykseen – JBL QuantumSOUND Signature 
tekee jokaisesta kohtauksesta spektaakkelin sekä jokaisesta pelaajasta kilpailukykyisemmän. Tuotemerkin 
kuuluisa äänentoisto tuo esiin uskomattoman aidontuntuisen äänimaiseman, mikä antaa kilpailuedun 
taisteluun kuin taisteluun.
Memory foam -pehmusteen antaman mukavuuden ansiosta voit pelata entistäkin pidempään
Kevyt panta sekä memory foam -korvapehmusteet sopivat kaikkein pisimpiinkin pelisessioihin.
Suuntaava ja puheääntä painottava sankamikrofoni ylös käännettävällä rakenteella 
JBL Quantum 400 -kuulokemikrofonilla voit koota joukot ja kohdata vastustajat selkeästi. Suuntaava ja 
puheääntä painottava sankamikrofoni ylös käännettävällä rakenteella on varustettu äänen päälle/pois päältä 
-toiminnolla sekä mykistämisominaisuudella.
Game/chat-balanssisäädin varmistaa saumattoman kommunikoinnin
JBL Quantum 400 -kuulokemikrofonissa on DISCORD-sertifioitu game/chat-balanssisäädin. Sopii yhteen 
myös TeamSpeakin sekä muiden kommunikointialustojen kanssa.
Tehty suosikkialustojasi varten
JBL Quantum 400 -kuulokemikrofoni sopii yhteen PC:n, PS4:n, Nintendo Switchin™ ja Macin kanssa, kun 
liität sen USB-porttiin. Se sopii yhteen PC:n, Xboxin™, PlayStationin™, Nintendo Switchin™, mobiililaitteiden, 
Macin ja virtuaalitodellisuuden kanssa, kun käytät 3,5mm audioliitäntää. JBL QuantumSURROUND on 
käytettävissä ainoastaan Windows-tietokoneissa. Tarkista yhteensopivuus liitettävyysoppaasta.
Käyttäjäystävällinen JBL QuantumENGINE PC-ohjelmistopaketti
Kokonaisvaltaisen tilaäänen tehonlähteenä on JBL:n ainutlaatuinen QuantumENGINE -ohjelmisto Windows-
tietokoneille. Käyttäjäystävällisellä koontinäytöllä voidaan valita halutut tilaääniasetukset sekä yksilöidä oma 
JBL Quantum 400 -pelikuulokemikrofoni, luoda erillisiä profiileja ja RGB-efektejä sekä muokata mikrofonin 
asetuksia. Myös taajuuskorjainta voidaan säätää. Vaihtoehtoisesti voidaan valita kuudesta esiasetuksesta.
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