STREAM

Førsteklasses USB-mikrofon med dobbeltmønster til streaming, optagelse og gaming

Lyd er overlevelse.
Gør spil, streaming og virtuelle møder fantastiske. JBL Quantum Streams høje
samplingfrekvens og 14 mm dobbelte kondensator sikrer, at din stemme altid høres højt
og tydeligt uden baggrundsstøj. Du kan også skifte indstillingen for opfangning af lyd, når
du vil indfange lydene omkring dig. Har du brug for en hurtig pause? Slå lyden til og fra
med et tryk på en knap. Det ringformede RGB-lys skifter farve, så du altid ved, hvornår du
kan høres. Tre indstillingsmuligheder og en vendbar holder gør det nemt at montere din
mikrofon overalt, lige som du ønsker, for nem og problemfri plug-and-play-kommunikation.

Funktioner

	
JBL-teknologi til perfekt
stemmestreaming
	
To indstillinger for opfangning af stemme
	
Universel montering
	
Stemmemonitorering med nem
lydstyrkeregulering
	
Du ved altid, hvornår du er på lydløs
	
Kondensatormikrofon med dobbelt
kapsel til perfekt streaming
	
Holdbart, førsteklasses metaldesign
	
QuantumENGINE-kompatibilitet

STREAM

Førsteklasses USB-mikrofon med dobbeltmønster til streaming, optagelse og gaming

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

JBL-teknologi til perfekt stemmestreaming
Bliv altid hørt højt og tydeligt. Quantum Streams dobbelte 14 mm electret-kondensator og den høje
96 kHz samplingfrekvens opfanger alle lyde, så du får perfekt stemmestreaming.

JBL Quantum Stream-mikrofon
USB-strømkabel
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide/sikkerhedsdatablad

To indstillinger for opfangning af stemme
Med JBL Quantum Streams to indstillinger for opfangning af stemme kan du nemt skifte mellem en
kardioid mikrofon, der gør en enkelt stemme høj og klar, og en multiretningsbestemt mikrofon,
der opfanger mere end én stemme eller endda en live-optræden.
Universel montering
Monter din mikrofon, som du vil, så den passer til enhver placering og situation. Med tre
indstillingsmuligheder og en vendbar fod kan du flytte JBL Quantum Stream 360 grader, koble den
på et kamerastativ, fastgøre den til en bomarm og meget mere.
Stemmemonitorering med nem lydstyrkeregulering
Lyt til din mikrofon på din måde. Styr nemt din pc-lydstyrke direkte fra dine hovedtelefoner,
fra mikrofonen eller fra din pc.
Du ved altid, hvornår du er på lydløs
Slå lyden til eller fra med et tryk på en knap. Et ringformet indikatorlys viser din status, så du altid
ved, hvornår du kan høres.
Kondensatormikrofon med dobbelt kapsel til perfekt streaming
2 x φ14mm electret-kondensatormikrofon og en samplingfrekvens på 96 kHz sikrer, at din stemme
opfanges højt og tydeligt.
Holdbart, førsteklasses metaldesign
JBL Quantum Stream er stilfuld og robust. Fremstillet med aluminiumsstativ, metalring og jernnet,
som giver et førsteklasses look og bedre stabilitet under brug.
QuantumENGINE-kompatibilitet
JBL QuantumENGINE softwaren til pc udvider din oplevelse ud over gaming. Du kan justere
funktioner som stemme-EQ, farven på den ringformede lysindikator, slå mikrofonen til og fra og
vælge mikrofon-karakteristik.
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Tekniske speciﬁkationer:
MIKROFON
Påkrævet strøm/forbrug: 5 V 500 mA
Samplingfrekvenser: 44,1 kHz / 48 KHz /
96 KHz
Bithastighed: 16 / 24 bit
Kapsler: 14 mm Electret-kondensatormikrofon
Mikrofon-karakteristik: Kardioid og
multiretningsbestemt
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Følsomhed: -37±3 dB (1 kHz@1 Pa,
0 dB=1 v/Pa)
Maksimal SPL: 110 dB
FORSTÆRKER TIL HOVEDTELEFONER
Impedans: >16 ohm
Udgangseffekt (RMS): 45 mWrms pr. kanal
(belastning=32 ohm)
THD / total harmonisk forvrængning:
<0,5 % (belastning=32 ohm)
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Signal-støj-forhold: 90 dB (A-vægtet)
MÅL - MIKROFON MED FOD
L = 8 cm B = 8 cm H = 17,43 cm
Vægt: 248 g
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