
Funktioner
Sätt dig själv mitt i spelet med JBL 
QuantumSOUND Signature

Spela ännu längre med bekvämt memory 
foam

Gör din röst hörd, högt och tydligt

Kompatibla med Windows Sonic Spatial 
Sound

Skapade för dina favoritplattformar

Sound is Survival.
Förvandla ditt spel till en episk händelse. Headsetet JBL Quantum 100X Console har JBL 

QuantumSOUND Signature och är perfekt för Xbox, Playstation, Xbox och Nintendo Switch, 

och sätter dig i händelsernas centrum Äg spelet med ett uppslukande och exakt ljud som 

gör att du hör de minsta detaljerna och känner varje explosion, en avtagbar röstfokuserad 

bommikrofon för tydlig kommunikation och lätt, bekvämt minnesskum. Den löstagbara 

bommikrofonen möjliggör tydligt samspel mellan flera spelare och öronkuddarna med 

minnesskum gör att du kan spela bekvämt i timmar. Förbättra din spelupplevelse med JBL 

Quantum 100X Console-headsetet.
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Detta finns i lådan:
JBL Quantum 100-hörlurar
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Tekniska specifikationer:
	Storlek på högtalarelement: 40 mm 

dynamiska 
	Frekvensomfång: 20 Hz - 20 kHz
	Max ineffekt: 20 mW
	Känslighet: 96 dB vid 1 kHz/1 mW
	Impedans:32 ohm
	Mikrofonens frekvensomfång:100 Hz-10 kHz
	Mikrofonkänslighet: -42 dBV vid 1 kHz/Pa
	Mikrofonens lyssningsmönster: Riktad
	Mikrofontyp: Löstagbar bom
	Kabellängd: 1,2 m
	Vikt: 211 g

Funktioner och fördelar 

Sätt dig själv mitt i spelet med JBL QuantumSOUND Signature
JBL QuantumSOUND Signature gör varje scen episk – från lätta fotsteg till mäktiga explosioner – 
och väcker tävlingsinstinkten hos varje spelare. Vårt signaturljud passar perfekt för Playstation, Xbox 
och Nintendo Switch och levererar den mest realistiska ljudbilden som ger en konkurrensfördel i 
alla strider.

Spela ännu längre med bekvämt memory foam
Det lätta huvudbandet och öronkuddarna av memory foam är designade för riktigt långa 
spelomgångar.

Gör din röst hörd, högt och tydligt
Med JBL Quantum 100-headset kan du samla dina trupper och möta dina motståndare på ett 
tydligt sätt. Den avtagbara riktade bommikrofonen med röstfokus har mute-funktion.

Kompatibla med Windows Sonic Spatial Sound
JBL Quantum 100X Console-headsetet har designats för att vara helt kompatibelt med Windows 
Sonic Surround Sound, surroundljud som finns inbyggt i konsolerna Xbox Series X och S.

Skapade för dina favoritplattformar
JBL Quantum 100-hörlurarna är skapade för PC-spelande och är även kompatibla med Xbox™*, 
PlayStation™**, Nintendo Switch™, mobil, Mac och VR. 

*Kompatibel med alla Xbox-modeller inklusive Xbox Series X / S och One 

**Kompatibel med alla PS-modeller inklusive PS5 och PS4
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