QUANTUM 600

Draadloze over-ear performance gaming-headset met surroundsound en game-chatbalansknop

Sound is Survival.
De JBL Quantum 600 is ontworpen voor immersie en prestaties. De draadloze gaming-headset
met 2.4GHz-connectiviteit geeft je een voorsprong op de concurrentie met nauwkeurig en
meeslepend geluid. JBL QuantumSURROUND™-geluid creëert een bredere, realistischere
ruimtelijke omgeving voor je pc, zodat je geen detail mist. De boom-microfoon met stemfocus
laat je kristalhelder communiceren met andere spelers, terwijl een DISCORD-gecertificeerde
game-chatbalansknop je de controle geeft over wat en wie je wilt horen. Met leer beklede
oorkussens van traagschuim geven je het comfort dat je nodig hebt en met 14 uur gametijd kun
je genieten van draadloze, urenlange gamesessies. Met de JBL Quantum 600-headset word je
elke tegenstander de baas en heb je een geweldig klinkende voorsprong op de rest.
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Verpakkingsinhoud

Functies en eigenschappen
Leef je game met JBL QuantumSURROUND en DTS
JBL QuantumSURROUND™ creëert een ongelofelijk realistisch, ruimtelijk geluid waardoor je
je in de bioscoop waant; een klinkende voorsprong op je concurrentie. Ook uitgerust met DTS
headphone:X v2.0. Alleen beschikbaar voor pc.
Sta middenin je game met JBL QuantumSOUND Signature
Van de lichtste voetstappen tot de meest oorverdovende explosie; de JBL QuantumSOUND
Signature maakt elk moment fantastisch en elke gamer beter. De geluidscurve van de 50mm
neodymium-drivers is speciaal voor gaming ontworpen. Ga op in het meest realistische geluid
waarmee je in elke battle de overhand hebt.
2,4 GHz draadloze headset zonder kwaliteitsverlies
Haal een snack zonder je headset zelfs maar af te zetten. De JBL Quantum 600-headset is
gemaakt voor gaming, is uitgerust met een draadloze 2.4GHz-verbinding zonder kwaliteitsverlies en
een batterij waarmee je 14 uur kunt gamen.
IJzersterk en licht zodat je nog langer kunt spelen
De lichte, maar sterke hoofdband en de met leer beklede oorkussens van traagschuim zijn
ontworpen voor de langste gamesessies. Dankzij de afneembare oorkussens is de headset
makkelijk schoon te maken.
Laat je horen met de opklapbare richtinggevoelige boom-microfoon met stemfocus
Met de JBL Quantum 600-headset spreek je je troepen en tegenstanders duidelijk toe. De
opklapbare en richtinggevoelige microfoon met stemfocus heeft een automatische aan/uit- en
meerdere dempfuncties.
Game-Chatbalansknop voor naadloze communicatie
Pas je geluidsniveau eenvoudig aan met de DISCORD-gecertificeerde Game-Chatbalansknop.
Dankzij aparte geluidskaarten voor game- en chataudio kun je je headset instellen tijdens het
gamen. Ook compatible met TeamSpeak, Skype en andere diensten.
Switch tussen al je favoriete platforms
De JBL Quantum 600-headset is compatible met pc, PS4, Mac en VR via een 2,4GHz draadloze
verbinding. Compatible met pc, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, mobiel, Mac en VR via een
3,5mm jack-kabel. Zie de ‘connectivity guide’ voor meer informatie. De JBL QuantumSURROUND is
alleen beschikbaar voor pc. Zie de ‘connectivity guide’ voor meer informatie.
Gebruiksvriendelijk JBL QuantumENGINE pc-softwarepakket
JBL’s unieke software QuantumENGINE is de motor achter de meeslepende surroundsound.
Selecteer je voorkeursinstellingen voor surroundsound en personaliseer je JBL Quantum
600-headset via een gebruiksvriendelijk dashboard. HIermee kun je afzonderlijke profielen en RGBeffecten aanmaken en microfooninstellingen wijzigen. Daarnaast kun je de equalizer aanpassen of
kiezen uit 6 presets.
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JBL Quantum 600-headset
USB-kabel voor opladen
3,5 mm audiokabel
Draadloze USB-dongle
plopkap voor microfoon
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Technische specificaties:
Driver grootte: 50 mm Dynamische drivers
Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
Frequentiebereik microfoon: 100 Hz – 10 kHz
Max ingangsvermogen: 30 mW
Gevoeligheid: 102 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maximum SPL: 97 dB
Microfoon gevoeligheid: -40 dBV @1 kHz / Pa
Impedantie: 32 ohm
2.4G Draadloos zendvermogen: <4 dBm
2.4G Draadloze modulatie: DPQSK
2.4G Draadloze draaggolffrequentie:
2403.35 MHz – 2479.35 MHz
Batterij type: Li-ion batterij
(3,7 V / 1000 mAh)
Stroomvoorziening: 5 V # # 2 A
Oplaadtijd: 2 uur
Speeltijd muziek met RGB-verlichting uit:
14 uur
Microfoon pickup-patroon: Unidirectioneel
Microfoon grootte: 4 mm x 1,5 mm
Gewicht: 346 g
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