
Trådbundna over-ear-hybridhörlurar för gaming med uppfällbar mikrofon

Funktioner
 Lev dig in i spelet med  

JBL QuantumSURROUND™

 Sätt dig själv mitt i spelet med  
JBL QuantumSOUND Signature

 Spela ännu längre med bekvämt memory 
foam

 Gör din röst hörd med den riktade 
bommikrofonen med röstfokus

 Växla mellan alla dina favoritplattformar

 Användarvänlig JBL QuantumENGINE-
mjukvara för PC

Sound is Survival.
Ta ditt spelande till nästa nivå med överlägset ljud. De trådbundna JBL Quantum 300-hörlurarna 

skapar en ny nivå av uppslukande upplevelse med JBL QuantumSOUND Signature och korrekt 

ljudpositionering. JBL QuantumSURROUND™ ger ett realistiskt ljudlandskap som sätter dig i 

mitten av handlingen, ger dig en klar fördel och maximerar din prestation på din PC. De lätta 

hörlurarna är designade för att hålla och öronkuddarna av memory foam sitter alltid bekvämt. En 

uppfällbar bommikrofon med röstfokus låter dig kommunicera med både allierade och fiender.
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Detta finns i lådan:
JBL Quantum 300-hörlurar

USB-ljudadapter

Vindskydd för bommikrofon
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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

	Mikrofonupphämtningsmönster: 
Riktningsberoende

	Mikrofonstorlek: 4 mm x 1,5 mm

	Kabellängd: Headset (1,2 m) + 
USB ljudadapter (1,5 m)

	Vikt: 245 g

Funktioner och fördelar  
Lev dig in i spelet med JBL QuantumSURROUND™
Genom avancerade algoritmer och det extra overhead-ljudet skapar JBL QuantumSURROUND™, 
som drivs av JBL QuantumENGINE PC-mjukvara, ett otroligt realistiskt rumsligt ljudlandskap för en 
närmast filmisk upplevelse och ger dig en tydlig ljudfördel gentemot motståndarna.

Sätt dig själv mitt i spelet med JBL QuantumSOUND Signature
Från de tystaste stegen till de kraftigaste explosionerna. JBL QuantumSOUND Signature gör att 
varje scen blir episk och varje spelare mer konkurrenskraftig. 50 mm-elementen med neodym ger 
en ljudkurva designad speciellt för spel. Låt dig uppslukas av det mest realistiska ljudlandskapet 
och få en fördel i alla strider.

Spela ännu längre med bekvämt memory foam
De lätta hörlurarna och öronkuddarna av memory foam har designats för riktigt långa 
spelomgångar. De avtagbara öronkuddarna gör det lätt att rengöra dina hörlurar.

Gör din röst hörd med den riktade bommikrofonen med röstfokus
Med JBL Quantum 300-hörlurarna kan du samla dina trupper och möta dina motståndare på ett 
tydligt sätt. Den uppfällbara bommikrofonen med röstfokus möjliggör kristallklar kommunikation 
med både allierade och fiender.

Växla mellan alla dina favoritplattformar
JBL Quantum 300-hörlurarna är kompatibla med PC, Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, 
mobil, Mac och VR via 3,5 mm-kontakt. Du kan också använda en 3,5 mm-till-USB-kabeltill PC, 
PlayStation, Nintendo Switch och Mac. JBL QuantumSURROUND finns bara på PC. Läs mer om 
kompatibilitet i anslutningsguiden.

Användarvänlig JBL QuantumENGINE-mjukvara för PC
JBL:s unika JBL QuantumENGINE PC-mjukvara driver surroundljudet som uppslukar dig. Välj 
dina önskade inställningar för surroundljud och anpassa dina gaming-hörlurar JBL Quantum 300 
med hjälp av en användarvänlig panel där du kan skapa separata profiler. Du kan också använda 
equalizern eller välja mellan 6 förinställningar.
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