
Bedrade over-ear gaming-headset met een afneembare microfoon

Functies
 Speel in het hart van je game met de 

JBL QuantumSOUND Signature

 Speel nog langer dankzij het comfort van 
traagschuim

 Laat je stem luid en duidelijk horen

 Compatible met Windows Sonic Spatial 
Sound

 Gemaakt voor je favoriete platforms

Sound is Survival.
Maak van je game een groots avontuur. De JBL Quantum 100-headset met JBL QuantumSOUND 

Signature dropt je in het hart van de actie. Daar ben jij de baas met het meeslepende en 

nauwkeurige geluid waarmee je de kleinste details kunt horen, een afneembare boom-

microfoon met stemfocus voor kristalheldere communicatie en het comfort van lichtgewicht 

traagschuim. De verwijderbare boom-microfoon zorgt voor vlekkeloze multiplayerinteracties, 

terwijl oorkussens van traagschuim je urenlang comfortabel laten gamen. Met de JBL Quantum 

100-headset heb je de halve battle al gewonnen.
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Verpakkingsinhoud
JBL Quantum 100-headset

Afneembare microfoon

plopkap voor microfoon
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Technische specificaties:
	Driver grootte: 40 mm Dynamische drivers

	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz

	Max ingangsvermogen: 20 mW

	Gevoeligheid: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW

	Impedantie: 32 ohm

	Frequentiebereik microfoon: 100 Hz – 10 KHz

	Microfoon gevoeligheid:  
-42 dBV @ 1 kHz / Pa

	Microfoon pickup-patroon: Directioneel

	Microfoon type: Afneembare boom

	Kabellengte: 1,2 meter

	Gewicht: 211 gram

Functies en eigenschappen 

Speel in het hart van je game met de JBL QuantumSOUND Signature
Van de lichtste voetstappen tot de meest oorverdovende explosie; JBL QuantumSOUND Signature 
maakt elk moment groots en elke gamer beter. Onze topkwaliteit audio levert het meest realistische 
geluidsbeeld. Hiermee heb je in elke battle de overhand.

Speel nog langer dankzij het comfort van traagschuim
De lichte hoofdband en de oorkussens van traagschuim zijn speciaal ontworpen voor de langste 
gamesessies. 

Laat je stem luid en duidelijk horen
Met de JBL Quantum 100-headset laat je je troepen en tegenstanders luid en duidelijk horen wat 
ze te wachten staat. De afneembare, richtinggevoelige en op stemgerichte  microfoon heeft ook 
demp-functies.

Compatible met Windows Sonic Spatial Sound
De JBL Quantum 100-headset is volledig compatible met het native surround-soundsysteem in 
Windows 10-pc’s en Xbox™ ONE-consoles.

Gemaakt voor je favoriete platforms
De JBL Quantum 100-headset is compatible met pc, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, 
mobiel, Mac, en VR via een 3,5mm jack-kabel. Zie de ‘connectivity guide’ voor meer informatie.
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