QUANTUM ONE

USB-kabelforbundet professionelt over-ear-gaming-headset til PC med hoved-trackingforbedret JBL QuantumSPHERE 360

Lyd er overlevelse.
Gør dit spil totalt episk. Det kabelforbundne JBL Quantum ONE-headset giver dig avanceret
lyd med forbedret JBL QuantumSPHERE 360™-hoved-tracking, rumlig surround sound og aktiv

Funktioner
F å den professionelle fordel med forbedret
hoved-tracking i JBL QuantumSPHERE 360™

støjdæmpning tunet til spil. JBL QuantumSOUND Signature er designet til præcis lydplacering

Vær i centrum af spillet med Hi-Rescertificeret JBL QuantumSOUND Signature

og leverer en fordybende lydkurve gennem Hi-Res-certificerede 50 mm enheder. Den aftagelige

Avanceret ergonomisk design

mikrofon med stemmefokus leverer klare multiplayer-interaktioner med støjreduktion, mute-

Aktiv støjdæmpning tunet til spil

funktioner og en DISCORD-certificeret spil/chat-indstillingshjul. Et let, ergonomisk design holder

Problemfri kompatibilitet med alle
gamingplatforme

dig komfortabel, mens JBL QuantumENGINE giver mulighed for enestående tilpasningsmuligheder
og brugerprofiler. JBL Quantum ONE-headset repræsenterer noget absolut banebrydende inden
for lyd, med det dybeste niveau af virtuel realisme på din PC.

Bliv hørt med denne afmonterbare boommikrofon med stemmefokus
DISCORD-certificeret spil/lydchatindstillingshjul til afbalancering
Kraftfuld tilpasning med JBL
QuantumENGINE softwarepakke til PC
– Rumlig lyd
– Lydequalizer for tilpasset lyd
– RGB effekttuner
– Mikrofonindstilling
– Administrer brugerprofiler og indstillinger

QUANTUM ONE

USB-kabelforbundet professionelt over-ear-gaming-headset til PC med hoved-trackingforbedret JBL QuantumSPHERE 360

Funktioner og fordele
Få den professionelle fordel med forbedret hoved-tracking i JBL QuantumSPHERE 360™
JBL QuantumSPHERE 360™ giver dig 3D-lydplacering på professionelt niveau på din PC.
Brugerdefineret kalibrering af JBL’s algoritme med den integrerede hoved-trackingsensor og by-packmikrofon er specielt bygget til JBL Quantum ONE. Det giver PC-gamere avanceret nøjagtighed og
lydplacering og et fast, uafhængigt lydbillede, der forbedrer dine naturlige instinkter. JBL Quantum ONE
er også udstyret med DTS-hovedtelefon X: v2.0.
Vær i centrum af spillet med Hi-Res-certificeret JBL QuantumSOUND Signature
Fra de mindste fodtrin til de mest larmende eksplosioner: JBL QuantumSOUND Signature gør alle scener
episke - og alle gamere mere opsatte på at konkurrere! De Hi-Res-certificerede 50 mm neodymiumenheder leverer en forbløffende lydkurve afstemt af JBL-audiologer og specielt designet til gaming. Vores
signaturlyd skaber det mest realistiske lydbillede, så du får en konkurrencefordel i enhver kamp.
Avanceret ergonomisk design
Den lette hovedbøjle, og luksuriøse læderørepuder i memory-skum er designet til selv de længste
gaming-sessioner.
Aktiv støjdæmpning tunet til spil
Det aktive støjdæmpningssystem er designet til spilmiljøer og eliminerer uønskede baggrundslyde, så
du kan forblive fuldt involveret i kampen uden distraktioner.
Problemfri kompatibilitet med alle gamingplatforme
JBL Quantum ONE-headsettet er skabt til PC-brug via USB, men det er også kompatibelt via
3,5 mm lydstik med PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, mobiltelefoner, Mac og VR.
JBL QuantumSPHERE 360 er kun tilgængelig på PC. Tjek forbindelsesguiden for kompatibilitet.
Bliv hørt med denne afmonterbare boom-mikrofon med stemmefokus
Ekkoreduktionsteknologi sørger for, at du bliver hørt højt og tydeligt, når du taler med dine tropper eller
modstandere. Mikrofonen med stemmefokus er justerbar og aftagelig til spil, mens du er på farten,
eller når du bruger en ekstern mikrofon. Tryk på mute-knappen, indbygget i ørekapslen, for automatisk
at forsvinde.
DISCORD-certificeret spil/lydchat-indstillingshjul til afbalancering
Spil/lydchat-indstillingshjulet, som er DISCORD-certificeret, giver dig mulighed for at justere
lydniveauerne på farten. Separate lydkort håndterer spil/chat-lyden, så du kan indstille den rette balance
på headsettet uden at skulle forlade spillet. Også kompatibel med Teamspeak, Skype og andre tjenester.
Kraftfuld tilpasning med JBL QuantumENGINE softwarepakke til PC
Med den kraftfulde PC-software, JBL QuantumENGINE, kan du administrere og personliggøre
dit JBL Quantum ONE gaming-headset fra et brugervenligt instrumentbræt og den medfølgende
kalibreringsmikrofon. Opret separate brugerprofiler, skift mikrofonindstillinger, og aktiver RGB-effekter
eller skab dine egne. Du kan også justere equalizeren eller vælge mellem 6 forudindstillinger. JBL
QuantumENGINE giver dig kun den opslugende QuantumSPHERE 360 lyd på din PC.
– Rumlig lyd
	Vælg din lydindstilling, og angiv din hoveddiameter og højde for at justere surround sound-profilen,
så den passer til dine ører. Ved hjælp af kalibreringsmikrofonen giver JBL QuantumSPHERE 360™
mulighed for den mest nøjagtige og fordybende rumlige lydoplevelse.
– Lydequalizer for tilpasset lyd
	Opret profiler, der forbedrer lydbilledet i specifikke spil, eller vælg blandt forskellige
forudindstillinger, designet af eksperter.
– RGB effekttuner
	Opret dine egne lyseffekter med den indbyggede RGB-effekttuner, eller vælg mellem flere
forudindstillede tilstande, der fremhæver headsettets funktioner.
– Mikrofonindstilling
	Ikke for højt, ikke for stille. Juster mikrofonens lydstyrkeniveau og følsomhed. Og sidetonen giver
dig mulighed for at kontrollere, hvor meget af din egen stemme du kan høre, når du taler.
– Administrer brugerprofiler og indstillinger
Opret og administrer forskellige brugerprofiler, hver med deres egne unikke indstillinger
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Hvad er der i æsken:
JBL Quantum ONE-headset
3,5 mm lydkabel
kalibreringsmikrofon
Aftagelig boom-mikrofon
Skumhætte til mikrofon
C-type til A-type-kabel med spil/chatindstillingshjul
Lynguide | Garantibevis | Sikkerhedsblad

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedstørrelse: 50 mm dynamiske enheder
Frekvensområde: 20 Hz – 40 kHz
Mikrofonfrekvensrespons: 100 Hz – 10 kHz
Maks. indgangseffekt: 20 mW
Følsomhed: 95 dB ved 1 kHz, 1 mW
Maksimal SPL: 97 dB
Mikrofonfølsomhed: -41 dBV ved 1 kHz / Pa
Impedans: 32 ohm
Mikrofonens optagelsesmønster: Ensrettet
Mikrofonstørrelse: 6 mm x 2,7 mm
Vægt: 369 g
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