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Sound is Survival.
Kokonaisvaltaisen elämyksen ja tehokkuuden varmistava langaton 2,4  GHz:n JBL Quantum 

600 -pelikuulokemikrofoni antaa selkeän etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna tarkalla ja 

kokonaisvaltaisella äänellään. Windows-tietokoneellasi JBL QuantumSURROUND™ -ääni toistaa 

laajemman ja todentuntuisemman tilaympäristön, eikä sinulta jää ainoakaan yksityiskohta 

huomaamatta. Puheääntä painottava sankamikrofoni mahdollistaa selkeän kommunikoinnin 

muiden pelaajien kanssa, ja DISCORD-sertifioidulla game/chat-balanssisäätimellävoit helposti 

tasapainottaa juttelun ja pelin äänten tasoja. Nahkaan verhotut, memory foam -korvapehmusteet 

pitävät olon mukavana, ja 14 tunnin akun kesto mahdollistaa langattomat, pitkään kestävät 

pelisessiot. JBL Quantum 600 -kuulokemikrofonilla hallitset vastustajia ja saat selkeän 

äänietulyöntiaseman.
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QUANTUM 600
Langaton over-ear-pelikuulokemikrofoni tilaäänellä sekä game/chat-balanssisäätimellä

Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum 600 -kuulokemikrofoni
C-tyypistä A-tyyppiin -latauskaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
Langaton USB-suojausavain
Tuulisuoja mikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti | 
Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 50 mm:n dynaamiset elementit
	Taajuusvaste: 20 Hz – 40 kHz
	Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
	Enimmäisteho: 30 mW
	Herkkyys: 100 dB SPL @ 1kHz / 1mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 97 dB
	Mikrofonin herkkyys: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedanssi: 32 ohmia
	2,4 GHz:n langattoman lähettimen teho: 

<4 dBm
	2,4 GHz:n langaton modulaatio: π/4 DQPSK
	2,4 GHz:n mobiiliverkko-operaattorin taajuus: 

2 403,35 MHz – 2 479,35 MHz
	Akun tyyppi: litiumioniakku (3,7 V / 1 300 mAh)
	Virtalähde: 5 V 2 A
	Latausaika: 2 tuntia
	Musiikin toistoaika RGB-valaisu pois päällä: 

14 tuntia
	Mikrofonin suuntakuvio: yksisuuntainen
	Paino: 346 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL QuantumSURROUND ja DTS vievät sinut pelitapahtumien keskelle
JBL QuantumSURROUND™ simuloi edistyneiden algoritmien kautta ällistyttävää, monikanavaista ääntä ja 
luo uskomattoman todentuntuisen tilaääniympäristön, jossa on elokuvatasoinen kokonaisvaltaisuus sekä 
aito äänietulyöntiasema kilpailijoihin verrattuna. Varusteisiin sisältyy DTS headphone X v2.0. Koskee vain 
Windows-tietokoneita.

JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan ansiosta olet pelin keskipisteessä
Pienimmistäkin askelista kaikkein kovaäänisimpään räjähdykseen. JBL QuantumSOUND Signature tekee 
jokaisesta kohtauksesta spektaakkelin sekä jokaisesta pelaajasta kilpailukykyisemmän. Neodyymista 
valmistetut 50 mm:n elementit luovat erityisesti pelaamiseen suunnitellun äänimaiseman. Voit sukeltaa mitä 
todentuntuisimpaan äänimaisemaan, ja saat näin kilpailuedun kaikkiin taisteluihin. 

Häviötön 2,4 GHz:n langaton kuulokemikrofoni
Voit nousta haukkaamaan välipalaa ottamatta kuulokemikrofonia pois päästä. JBL Quantum 600 on 
pelikäyttötasoinen, häviötön 2,4 GHz:n langaton kuulokemikrofoni, ja sen akun kesto on 14 tuntia.

Kestävä ja kevyt, jotta sinä voit pelata vieläkin pidempään
Kevyt ja kestävä panta sekä nahkaan verhotut memory foam -korvapehmusteet on suunniteltu kaikkein 
pisimpiäkin pelisessioita silmällä pitäen. Irrotettavien kuulokepehmusteiden ansiosta kuulokemikrofoni on 
helppo puhdistaa. 

Ylös käännettävällä sangalla varustetulla, puheääntä painottavalla mikrofonilla saat äänesi 
kuuluviin
JBL Quantum 600 -kuulokemikrofonilla voit koota joukot ja kohdata vastustajat selkeästi. Ylös käännettävä 
sangalla varustettu puheääntä painottava mikrofoni mahdollistaa kristallinkirkkaan kommunikoinnin. 
Mikrofonissa on automaattinen päälle / pois päältä -toiminto sekä useita mykistysvaihtoehtoja.

Game/chat-balanssisäädin varmistaa saumattoman kommunikoinnin
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.

Voit vaihdella eri suosikkialustojesi välillä
JBL Quantum 600 -kuulokemikrofoni sopii yhteen PC:n, PS4:n, Macin ja virtuaalitodellisuuden kanssa, 
kun käytetään langatonta 2.4GHz:n yhteyttä ja se sopii yhteen PC:n, PlayStationin™, Xboxin™ Nintendo 
Switchin™, mobiililaitteiden, Macin ja virtuaalitodellisuuden kanssa, kun käytetään 3,5mm audioliitäntää. 
Tarkista yhteensopivuus liitettävyysoppaasta.

Käyttäjäystävällinen JBL QuantumENGINE -ohjelmistopaketti
Kokonaisvaltaisen tilaäänen tehonlähteenä on JBL:n ainutlaatuinen JBL QuantumENGINE -ohjelmisto 
Windows-tietokoneille. Käyttäjäystävällisellä koontinäytöllä voidaan valita halutut tilaääniasetukset sekä 
yksilöidä oma JBL Quantum 600 -pelikuulokemikrofoni, luoda erillisiä profiileja ja RGB-efektejä sekä 
muokata mikrofonin asetuksia. Myös taajuuskorjainta voidaan säätää. Vaihtoehtoisesti voidaan valita 
kuudesta esiasetuksesta.


