
Funktioner
 Vær i centrum af spillet med 

JBL QuantumSOUND Signature
 Spil endnu længere med komforten fra 

memory-skum
 Vær sikker på at din stemme bliver hørt 

højt og tydeligt
 Kompatibel med PlayStation 5 3D-lyd
 Kompatibel med alle platforme

Sound is Survival.
Gør dit spil til en episk begivenhed. Med JBL QuantumSOUND Signature fører JBL Quantum 
100P konsol-headsettet dig helt ind i spillets action. Det er perfekt til PlayStation, Xbox og 
Nintendo Switch. Styr spillet med den fordybende og nøjagtige lyd, som lader dig høre de 
mindste detaljer og føle enhver eksplosion. Den aftagelige boom-mikrofon med stemmefokus 
giver klar kommunikation, mens du nyder den lette komfort fra memory-skum. Den aftagelige 
boom-mikrofon sikrer klar kontakt til dine medspillere. Og med de komfortable ørepuder i 
memory-skum kan du spille i timevis. Optimer din gaming-oplevelse med JBL Quantum 100P 
konsol-headsettet.

Omsluttende gaming-headset med kabel og flip-up-mikrofon 
100P CONSOLE
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Hvad er der i æsken:
JBL Quantum 100P-headset
Aftagelig mikrofon
Skumhætte til mikrofon
Lynguide | Garantibevis | Sikkerhedsblad

Tekniske specifikationer:
	Enhedstørrelse: 40 mm dynamiske enheder
	Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
	Maks. indgangseffekt: 20 mW
	Følsomhed: 96 dB SPL ved 1 kHz / 1mW
	Impedans: 32 ohm
	Mikrofonfrekvensrespons: 100 Hz – 10 kHz
	Mikrofonfølsomhed: -42 dBV ved 1 kHz / Pa
	Mikrofontype: Aftagelig boom
	Mikrofonens optagelsesmønster: 

Retningsbestemt
	Kabellængde: 1,2 m
	Vægt: 220 g

Funktioner og fordele 

Vær i centrum af spillet med 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! Vores signaturlyd er perfekt til 
PlayStation, Xbox og Nintendo Switch og leverer det mest realistiske lydbillede, som giver dig en 
konkurrence-fordel i hver eneste kamp.

Spil endnu længere med komforten fra memory-skum
Den lette hovedbøjle og ørepuder i memory-skum er designet til selv de længste gaming-sessioner.

Vær sikker på at din stemme bliver hørt højt og tydeligt
JBL Quantum 100-headsettet giver dig mulighed for at samle tropperne og modstanderne med 
klarhed. Den aftagelige retningsbestemte boom-mikrofon med stemmefokus leveres med mute-
funktioner.

Kompatibel med PlayStation 5 3D-lyd
JBL Quantum 100P konsol-headsettet er designet til fuld kompatibilitet med PlayStation 5 3D-lyd.

Kompatibel med alle platforme
JBL Quantum 100P Console er via 3,5 mm jackstik kompatibel med PC, PlayStation™*, Xbox™, 
Nintendo Switch™, mobilenheder, Mac og VR. Tjek tilslutningsvejledningen for kompatibilitet.

*Kompatibel med alle PlayStation-modeller inklusive PS5 og PS4 
**Kompatibel med alle Xbox-modeller, inklusive Xbox Series X | S og One
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