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Sound is Survival.
Maak je gaming, streaming en gesprekken geweldig. De hoge sampling-snelheid en 

de dubbele condensator van 14 mm van de JBL Quantum Stream zorgen ervoor dat je 

stem altijd luid en duidelijk klinkt zonder achtergrondgeluid. Of schakel heen en weer 

tussen pick-up patronen wanneer je de geluiden om je heen wilt horen. Een korte pauze 

nodig? Mute en unmute met één druk op de knop en een RGB-ringindicator die van kleur 

verandert, zodat je altijd weet wanneer je gehoord kunt worden. Waar je ook bent, met drie 

instellingsopties en een omkeerbare standaard kun je je microfoon eenvoudig bevestigen 

zoals jij dat wilt. Voor eenvoudige, naadloze plug-and-play communicatie.
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Hoogwaardige USB-microfoon met dubbel opname patroon voor streaming en gaming

Verpakkingsinhoud:
JBL Quantum Stream-microfoon
USB-voedingskabel
1 x garantie / waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)

Technische specificaties:
MICROFOON
	Benodigd vermogen/verbruik: 5V  500mA 
	Sampling-snelheid: 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz 
	Bitsnelheid: 16/24 bit
	Capsules: 14 mm elektret-condensatormicrofoon
	Polaire patronen: Cardioid en omnidirectioneel
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Gevoeligheid: -37±3 dB  

(1 kHz bij 1Pa, 0dB=1v/Pa)
	Maximale SPL: 110 dB

KOPTELEFOONVERSTERKER
	Impedantie: >16 ohms
	Uitgangsvermogen (RMS): 45mWrms per 

kanaal (belasting=32 ohms)
	THV: <0,5% (belasting=32 ohms)
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Signaal-ruisverhouding: 90 dB (A-gewogen)

AFMETINGEN - MICROFOON MET STANDAARD
	L = 8 cm (3,15 inch) B = 8 cm (3,15 inch)  

H = 17,43 cm (6,86 inch)
	Gewicht 248g / 0.547lbs

Functies en eigenschappen 

JBL-technologie voor het streamen van perfecte gesprekken
Altijd luid en duidelijk verstaanbaar De dubbele 14 mm elektret-condensator van de Quantum 
Stream en de hoge 96kHz sampling-snelheid vangen elk geluid voor perfecte streaming van 
gesprekken.

Twee selecteerbare spraakopnamepatronen
Met de twee spraakopnamepatronen van de JBL Quantum Stream kun je eenvoudig schakelen 
tussen een cardioide microfoon voor het vastleggen van een enkele stem en een omnidirectionele 
microfoon voor het vastleggen van meer dan één stem, of zelfs een live optreden.

Universele montage
Bevestig je microfoon zoals jij wilt, voor elke ruimte of situatie. Met drie instellingsopties en een 
omkeerbare standaard kun je de JBL Quantum Stream 360 graden verplaatsen, aansluiten op een 
camerastatief, bevestigen aan een stand en meer.

Stemcontrole met eenvoudige volumeregeling
Controleer je microfoonstem op jouw manier. Regel het volume van je pc eenvoudig rechtstreeks 
vanaf je koptelefoon, de microfoon of vanaf je pc.

Weet altijd wanneer je op mute staat
Mute of unmute met één tik op een knop. Een RGB-ringindicatorlampje bevestigt je status, zodat je 
altijd weet wanneer je gehoord kunt worden.

Dubbele condensatormicrofoon voor perfecte streaming
De 2 x 14 mm elektret-condensatormicrofoon en 96kHz sampling-snelheid zorgen ervoor dat je 
stem luid en duidelijk wordt vastgelegd.

Duurzaam, hoogwaardig metalen ontwerp
De JBL Quantum Stream is stijlvol, stevig en gemaakt met een aluminium standaard, metalen ring 
en ijzeren net voor een premium look en verbeterde stabiliteit tijdens het gebruik.

Geschikt voor JBL QuantumENGINE
De JBL QuantumENGINE pc-gebaseerde software biedt je de mogelijkheid om functies aan te 
passen zoals stem-EQ, RGB-kleur op de ringindicator, muten en unmuten van de microfoon en 
selectie van het polaire patroon.


