QUANTUM ONE

USB-johdolla liitettävät pro-luokan over-ear-tyypin PC-pelikuulokkeet, joissa päänseurantaa tehostava JBL QuantumSPHERE 360

Sound is Survival.
Tee pelaamisesta eeppinen elämys. Langallisessa JBL Quantum ONE -kuulokemikrofonissa
on pro-luokan ääni sekä päänseurannalla vahvistettu JBL QuantumSPHERE 360™ -tilaääni ja
pelaamiseen viritetty aktiivinen melunvaimennus. Hi-Res-sertifioitujen 50 mm:n elementtien
ansiosta tarkkaan äänenpaikannukseen kehitetty JBL QuantumSOUND Signature takaa
kokonaisvaltaisen äänimaiseman. Puheääntä painottava irrotettava mikrofoni varmistaa monen
pelaajan välisen kanssakäymisen selkeyden melunvaimennuksen, mykistysominaisuuksien sekä
DISCORD-sertifioidun game/chat-balanssisäätimenavulla. Kevyt, ergonominen muotoilu takaa
käytön mukavuuden, ja JBL QuantumENGINE mahdollistaa monipuoliset mukautusmahdollisuudet
sekä käyttäjäprofiilit. JBL Quantum ONE -kuulokemikrofoni edustaa audioteknologian
absoluuttista huipputasoa, mikä puolestaan takaa huipputasoisen virtuaalirealismin Windowstietokoneellasi.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Päänseurannalla vahvistettu JBL QuantumSPHERE 360™ antaa toimintaan ammattimaisuutta
JBL QuantumSPHERE 360™ takaa Windows-tietokoneellasi ammattilaistason 3D-äänenpaikannuksen. JBL:n
algoritmin oma kalibrointi integroidulla päänseuranta-anturilla, ja mukana tuleva mikrofoni on kehitetty
erityisesti JBL Quantum ONE -kuulokemikrofonille – tämän ansiosta Windows-tietokoneella pelaajat voivat
hyödyntää äänenpaikannusta seuraavan sukupolven tarkkuudella sekä kiinteää itsenäistä, luonnollisia
vaistoja parantavaa äänimaisemaa. JBL Quantum ONE -kuulokemikrofonin varusteisiin sisältyy DTS
headphone X v2.0
Hi-Res-sertifioidun JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan ansiosta olet pelin keskipisteessä
Pienimmistäkin askelista kaikkein kovaäänisimpään räjähdykseen – JBL QuantumSOUND Signature tekee
jokaisesta kohtauksesta spektaakkelin sekä jokaisesta pelaajasta kilpailukykyisemmän. Hi-Res-sertifioidut
50 mm:n neodyymielementit tuottavat kokonaisvaltaisen, JBL:n audiologien virittämän ja erityisesti
pelaamiseen kehitetyn äänimaiseman. Tuotemerkin kuuluisa äänentoisto luo uskomattoman todentuntuisen
äänimaiseman, mikä antaa kilpailuedun taisteluun kuin taisteluun.
Seuraavan sukupolven ergonominen muotoilu
Kevyt panta sekä hengittävät ensiluokkaiset nahkaan verhotut memory foam -korvapehmusteet on
suunniteltu kaikkein pisimpiäkin pelisessioita silmällä pitäen.
Aktiivinen, pelaamiseen viritetty ANC-vastameluteknologia
Pelaamiseen suunniteltu aktiivinen ANC-vastameluteknologiaeliminoi ei-toivotut taustaäänet – näin voit
keskittyä taisteluun täydellisesti ilman häiriötekijöitä.
Saumaton yhteensopivuus kaikkien pelialustojen kanssa
JBL Quantum ONE -kuulokemikrofoni on luotu Windows-tietokoneilla pelaamiseen USB-liitännän kautta,
mutta se sopii yhteen myös PC:n Xboxin™, PlayStationin™, Nintendo Switchin™, mobiililaitteiden, Macin ja
virtuaalitodellisuuden kanssa, kun käytetään 3,5mm audioliitäntää. JBL QuantumSPHERE 360 toimii vain
Windows-tietokoneilla. Tarkista yhteensopivuus liitettävyysoppaasta.
Puheääntä painottavalla irrotettavalla sankamikrofonilla saat äänesi kuuluviin
Kaiun poistava tekniikka varmistaa, että oma äänesi kuuluu kirkkaasti ja selkeästi kootessasi joukkoja tai
kohdatessasi vastustajia. Puheääntä painottava sankamikrofoni on säädettävissä ja irrotettavissa esimerkiksi
pelattaessa liikkeellä oltaessa tai käytettäessä erillistä mikrofonia. Ääni voidaan vaimentaa automaattisesti
painamalla kuulokekupissa olevaa mykistyspainiketta.
DISCORD-sertifioitu game/chat-balanssisäädin
DISCORD-sertifioidulla game/chat-balanssisäätimellä voit säätää äänen tasoja lennosta. Erilliset äänikortit
käsittelevät peliääntä ja chat-ääntä. Näin voit säätää oikeanlaisen tasapainon kuulokemikrofonista, eikä
sinun tarvitse poistua pelistä. Sopii yhteen myös TeamSpeakin, Skypen ja muiden palveluiden kanssa.
Monipuoliset JBL QuantumENGINE -ohjelmistopaketin mukautusmahdollisuudet
JBL:n ainutlaatuisella QuantumENGINE-ohjelmistopaketilla voit hallinnoida ja yksilöidä omaa
JBL Quantum ONE -pelikuulokemikrofonia käyttäjäystävällisen koontinäytön sekä mukana tulevan
kalibrointimikrofonin avulla. Voit luoda erillisiä käyttäjäprofiileja, muokata mikrofonin asetuksia sekä aktivoida
RGB-efektejä tai luoda omiasi. Myös taajuuskorjainta voidaan säätää. Vaihtoehtoisesti voidaan valita
kuudesta esiasetuksesta. JBL QuantumENGINE pystyy hyödyntämään immersiivistä
JBL QuantumSPHERE 360 -teknologiaa ainoastaa Windows-tietokoneellasi.
– Tilaääni
	Valitse ääniasetus ja säädä tilaääniprofiilia omille korvillesi sopivaksi antamalla oman pääsi läpimitta ja
korkeus. Kalibrointimikrofonia käyttämällä JBL QuantumSPHERE 360™ mahdollistaa mitä tarkimman ja
kokonaisvaltaisimman tilaäänikokemuksen.
– Äänen taajuuskorjain yksilöidyn äänen luontiin
	Voit luoda tiettyjen pelien äänimaisemaa tehostavia profiileja tai valita asiantuntevasti luoduista
esiasetuksista.
– RGB-efektien säädin
	Sisäänrakennetulla RGB-efektien säätimellä voit luoda omia valaisuefektejä. Vaihtoehtoisesti voit valita
useista, kuulokemikrofonin valmiuksia korostavista esiasetuista tiloista.
– Mikrofonin asetukset
	Ei liian kovaa, ei liian hiljaa. Voit säätää mikrofonin äänen voimakkuutta ja herkkyyttä. Ja sivuäänellä voit
säätää sitä, miten paljon voit kuulla omaa ääntäsi puhuessasi.
– Käyttäjäprofiilien ja asetusten säätö
Voit luoda ja hallinnoida erilaisia käyttäjäprofiileja luoden niille kaikille omat ainutlaatuiset asetukset.
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Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum ONE -kuulokemikrofoni
3,5 mm:n audiokaapeli
kalibrointimikrofoni
irrotettava sankamikrofoni
tuulisuoja mikrofonille
C-tyypistä A-tyyppiin -kaapeli game/chatbalanssisäätimellä
Pikakäynnistysopas | Takuukortti |
Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
Elementin koko: 50 mm:n dynaamiset
elementit
Taajuusvaste: 20 Hz – 40 kHz
Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
Enimmäisteho: 20 mW
Herkkyys: 95 dB SPL @ 1kHz / 1mW
Äänenpaineen enimmäistaso: 97 dB
Mikrofonin herkkyys: -41 dBV @ 1 kHz / Pa
Impedanssi: 32 ohmia
Mikrofonin suuntakuvio: yksisuuntainen
Mikrofonin koko: 6 mm x 2,7 mm
Paino: 369 g
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