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Sound is Survival.
Aina kilpailijoita askeleen edellä. JBL Quantum 800 -kuulokemikrofoni tuo särmää ääneen tarkalla 

äänenpaikannuksella, häviöttömällä 2,4  GHz:n sekä kaksikaistaisella langattoman toiminnan 

ominaisuudella varustetulla Bluetooth-valmiudella, monipuolisella mikrofonilla, aktiivisella 

melunvaimennuksella, mukautuvan memory foam -pehmusteen antamalla mukavuudella sekä 14 

tunnin akun kestolla. Kokonaisvaltaiseen elämykseen suunniteltu JBL QuantumSOUND Signature 

antaa aidon äänietulyöntiaseman taistelussa. Mikrofoni varmistaa selkeän kanssakäymisen 

monen pelaajan välillä DISCORD-sertifioidussa game/chat-järjestelmässä. Lisäksi mikrofoni on 

yhteensopiva TeamSpeakin sekä monen muun sovelluksen kanssa. Ergonominen suunnittelu ja 

nahkaan verhotut memory foam -korvapehmusteet – käyttö on miellyttävää useita tunteja. JBL 

Quantum 800 -kuulokemikrofonilla pääset seuraavalle tasolle, olitpa sitten jo kovaksi keitetty 

ammattilainen tai vasta aloittelemassa pelaamista.
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Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum 800 -kuulokemikrofoni
USB-latauskaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
langaton USB-suojausavain
tuulisuoja mikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti | 
Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 50 mm:n dynaamiset 

elementit
	Taajuusvaste (passiivinen): 20 Hz – 40 kHz
	Taajuusvaste (aktiivinen): 20 Hz – 20 kHz
	Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
	Enimmäisteho: 30 mW
	Herkkyys: 95 dB SPL @ 1kHz / 1mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
	Mikrofonin herkkyys: -40 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedanssi: 32 ohmia
	2,4 GHz:n langattoman lähettimen teho: 

<0 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
	Bluetooth-lähettimen teho: <9 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, /4π DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-taajuus: 2,402–2,480 GHz
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3, HFP 1.6
	Bluetooth-versio: V5.0
	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: 410 g

Ominaisuudet ja hyödyt
Tarkkaa, pelaajille suunniteltua ääntä
Saavuta pelin kaikkein kokonaisvaltaisin ja tarkin tilaääni. JBL QuantumSURROUND™ asettaa sinut 
kokonaisvaltaisen kokemuksen keskipisteeseen, ja sinä voit parantaa peliäsi ja päihittää kilpailijat. 
Varusteisiin sisältyy DTS headphone X v2.0. Koskee vain Windows-tietokoneita.
Hi-Res-sertifioidun JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan ansiosta olet pelin keskipisteessä
Pienimmistäkin askelista kaikkein kovaäänisimpään räjähdykseen – JBL Quantum 800 
-kuulokemikrofoni tekee jokaisesta kohtauksesta spektaakkelin sekä jokaisesta pelaajasta 
kilpailukykyisemmän. JBL:n nimikkoääni – jonka tehonlähteenä ovat Hi-Res-sertifioidut 50 mm:n 
elementit sekä JBL Quantum SOUND Signature — varmistaa mahdollisimman todentuntuisen 
äänimaailman, joka antaa kilpailuedun jokaisessa taistelussa.
Dual wireless -tekniikka varmistaa häviöttömän audion moitteettoman toimivuuden (*)
Voit nousta haukkaamaan välipalaa ottamatta kuulokemikrofonia pois päästä. JBL Quantum 800 on 
pelaamiseen soveltuva kuulokemikrofoni, jossa on häviötön 2.4GHz- ja Bluetooth 5.0 dual wireless 
-audioteknologia sekä 14 tunnin akun kesto.
Voit pelata entistäkin pidempään
Kevyt ja hengittävä panta sekä ensiluokkaiset nahkaan verhotut memory foam -korvapehmusteet on 
suunniteltu kaikkein pisimpiäkin pelisessioita silmällä pitäen.
Aktiivinen, pelaamiseen viritetty melunvaimennus
Pelaamiseen suunniteltu aktiivinen vastameluteknologia eliminoi ei-toivotut taustaäänet – näin voit 
keskittyä taisteluun täydellisesti ilman häiriötekijöitä.
Yhteensopiva kaikkien pelialustojen kanssa
JBL Quantum 800 -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. Käyttämällä Bluetooth 5.0 -teknologiaa voit muodostaa yhteyden kaikkiin Bluetooth-
yhteensopiviin laitteisiin. JBL QuantumSURROUND on käytettävissä ainoastaan PC-laitteissa. Tarkista 
yhteensopivuus liitettävyysoppaasta.
Puheääntä painottavalla sankamikrofonilla saat äänesi kuuluviin
Kaiun poistava tekniikka varmistaa, että oma äänesi kuuluu kirkkaasti ja selkeästi kootessasi 
joukkoja tai kohdatessasi vastustajia. Tai ei. Quantum 800:n mikrofonin voi mykistää kahdella 
eri tavalla Oman äänen voi mykistää kätevästi kääntämällä säädettävän sankamikrofonin ylös tai 
painamalla kuulokekupissa olevaa painiketta.
DISCORD-sertifioitu game/chat-balanssisäädin 
DISCORD-sertifioidulla game/chat-balanssisäädinvoit 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
Kokonaisvaltaisen tilaäänen tehonlähteenä on JBL:n ainutlaatuinen JBL QuantumENGINE -ohjelmisto 
Windows-tietokoneille. Käyttäjäystävällisellä koontinäytöllä voidaan valita halutut tilaääniasetukset 
sekä yksilöidä oma JBL Quantum 800 -pelikuulokemikrofoni, luoda erillisiä profiileja ja RGB-efektejä 
sekä muokata mikrofonin asetuksia. Myös taajuuskorjainta voidaan säätää. Vaihtoehtoisesti voidaan 
valita kuudesta esiasetuksesta.
(*) Tarkista yhteensopivat alustat liitettävyysoppaasta
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