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Sound is Survival.
Använd ljudet till din fördel. JBL Quantum 400-hörlurarna ser till att du ligger steget före med 

surroundljud som låter dig uppslukas av spelet och förutse varje drag. JBL QuantumSOUND 

Signature är designat för precision och en uppslukande upplevelse och hjälper dig att prestera 

bättre och få fördel i striderna. JBL Quantum 400 har också en bommikrofon med röstfokus 

för tydlig interaktion med andra spelare, en kontroll för spelvolym och chatt, är certifierad för 

DISCORD och kompatibel med bland annat TeamSpeak. Ett lätt huvudband med öronkuddar 

av memory foam gör att du kan spela bekvämt i timmar. Ta ditt spel till nästa nivå med  

JBL Quantum 400-hörlurarna och dominera dina motståndare.
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Detta finns i lådan:
JBL Quantum 400-hörlurar
Typ-C till typ-A-kabel
3,5 mm ljudkabel
Vindskydd för bommikrofon
Snabbguide | garantikort | säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Driver afmeting: 50mm dynamische drivers
	Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz
	Microfoon Frequentierespons:  

100Hz – 10 KHz
	Max ingangsvermogen: 30 mW
	Gevoeligheid: 98 dB SPL @1 kHz / 1 mW
	Microfoongevoeligheid: -40 dBV @1 kHz / Pa
	Impedantie: 32 ohm
	Kabellengte: 3,5 mm audiokabel (1,2 m) + 

type C naar type A kabel (3 m)
	Microfoon pickup-patroon: Directioneel
	Microfoongrootte: 4 mm x 1,5 mm
	Gewicht: 270 g

Funktioner och fördelar 
Lev dig in i spelet med JBL QuantumSURROUND™ och DTS
Njut av spelets mest uppslukande ljudupplevelse med personligt surroundljud som drivs av den 
medföljande JBL QuantumENGINE PC-mjukvaran. JBL QuantumSURROUND™ sätter dig i centrum 
för den mest spännande upplevelsen så att du kan ta ditt spel till nästa nivå och vinna över 
motståndarna Dessutom utrustad med DTS Headphone:X v2.0.

JBL QuantumSOUND Signature ger dig en klar ljudfördel
Från de tystaste fotstegen till den kraftigaste explosionen – JBL QuantumSOUND Signature gör 
varje scen episk och varje spelare mer konkurrenskraftig. Vårt signaturljud ger 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 riktigt långa spelomgångar.

Uppfällbar riktad bommikrofon med röstfokus
JBL Quantum 400-hörlurarna gör dig tydlig när du samlar trupperna och möter motståndarna. Den 
uppfällbara riktade bommikrofonen med röstfokus har automatiskt på/av och mute.

Kontroll för spelvolym och chatt för sömlös kommunikation
JBL Quantum 400-hörlurarna har en kontroll för spelvolym och chatt, certifierad av DISCORD. Även 
kompatibel med TeamSpeak och andra kommunikationsplattformar.

Skapade för dina favoritplattformar
JBL Quantum 400-hörlurarna är kompatibla med PC, PS4, Nintendo Switch™ och Mac via USB, 
samt med PC PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, mobil, Mac och VR via 3,5 mm-ljudkontakt. 
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 det uppslukande surroundljudet. 
Välj personliga ljudinställningar för dina gaming-hörlurar JBL Quantum 400 med hjälp av 
en användarvänlig panel där du kan skapa separata profiler och RGB-effekter samt ändra 
mikrofoninställningarna. Du kan också använda equalizern eller välja mellan 6 förinställningar.
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