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Funktioner
 Sätt dig själv mitt i spelet med  

JBL QuantumSOUND Signature

 Spela ännu längre med bekvämt memory 
foam

 Uppfällbar riktad bommikrofon med 
röstfokus

 Skapade för dina favoritplattformar

 Kompatibla med Windows Sonic Spatial 
Sound

Sound is Survival.
Förvandla ditt spel till ett episkt event. Med JBL QuantumSOUND Signature sätter JBL Quantum 

200-hörlurarna dig i mitten av handlingen. JBL Quantum 200 ger dig en uppslukande och 

exakt upplevelse, där du kan höra även de minsta detaljerna och har allt du behöver för att 

äga varje strid. En uppfällbar bommikrofon med eko-reducering och röstfokus möjliggör tydliga 

interaktioner med många spelare och kuddar av memory form gör att du kan spela bekvämt 

i flera timmar. Premium-materialen garanterar lång hållbarhet. Förstärk din upplevelse med  

JBL Quantum 200.
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Detta finns i lådan:
JBL Quantum 200-hörlurar
PC-splitter
Vindskydd för bommikrofon
Snabbguide | garantikort | säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Storlek på högtalarelement: 

50 mm dynamiska element
	Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz
	Maximal ineffekt: 30 mW
	Känslighet: 100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
	Impedans: 32 ohm
	Mikorfonens dynamiska frekvensomfång: 

100 Hz – 10 KHz
	Mikrofonkänslighet: -40 dBV @ 1 kHz/Pa
	Mikrofon: Riktningsberoende
	Mikrofonstorlek: 4 mm x 1,5 mm
	Kabellängd: Headset (1,2 m) + PC splitter 

(1,5 m)
	Vikt: 246 g

Funktioner och fördelar 

Sätt dig själv mitt i spelet med JBL QuantumSOUND Signature
Från de tystaste fotstegen till den kraftigaste explosionen – JBL QuantumSOUND Signature gör 
varje scen episk och varje spelare mer konkurrenskraftig. Med hjälp av 50 mm-element ger vårt 
signaturljud det mest realistiska ljudlandskapet och en fördel i alla strider.

Spela ännu längre med bekvämt memory foam
Det lätta huvudbandet och öronkuddarna av memory foam är designade för att hålla och kännas 
bekväma även under riktigt långa spelomgångar.

Uppfällbar riktad bommikrofon med röstfokus
Tack vare sin uppfällbara riktade bommikrofon med röstfokus och funktioner för automatiskt på/av och 
mute låter JBL Quantum 200-hörlurarna dig samla trupperna och möta motståndarna med tydlighet.

Skapade för dina favoritplattformar
JBL Quantum 200 är kompatibla med PC, Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, mobil, Mac och 
VR via 3,5 mm-kontakt. Läs mer om kompatibilitet i anslutningsguiden.

Kompatibla med Windows Sonic Spatial Sound
JBL Quantum 200-hörlurarna är utformade för full kompatibilitet med det inbyggda 
surroundljudsystemet i Windows 10-datorer och Xbox™ ONE-konsoler.
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