
Headset over-ear para jogos, com fio e um microfone removível

Características
 Sinta-se no centro do jogo com o  

JBL QuantumSOUND Signature

 Jogue ainda mais com o conforto da 
espuma de memória

 Faça com que sua voz seja ouvida em 
alto e bom som

 Compatível com Windows Sonic Spatial 
Sound

 Feito para as suas plataformas favoritas

Som é Sobrevivência.
Transforme seu jogo em um evento épico. Com o JBL QuantumSOUND Signature,  

o headset JBL Quantum 100 coloca você no centro da ação. Domine o jogo com o som 

preciso e envolvente que permite escutar os detalhes mais sutis e sentir cada explosão, um 

microfone boom removível com foco na voz para comunicações mais claras, além da leveza  

e do conforto da espuma de memória. O microfone boom removível proporciona interações 

claras entre os jogadores, enquanto as almofadas de espuma de memória permitem que você 

jogue de maneira confortável por horas. Transforme sua experiência de jogo com o headset  

JBL Quantum 100.
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Conteúdo da caixa:
Headset JBL Quantum 100

Microfone removível

espuma para microfone

QSG | Certificado de garantia |  
Ficha de segurança

Especificações técnicas:
	Tamanho do driver: drivers dinâmicos de 

40 mm

	Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

	Potência máx. de entrada: 20 mW

	Sensibilidade: 96 dB SPL @1 kHz / 1 mW

	Impedância: 32 Ohm

	Resposta de frequência do microfone:  
100 Hz a 10 kHz

	Sensibilidade do microfone:  
-42 dBV @ 1 kHz / Pa

	Tipo de microfone: Boom removível

	Padrão de captação do microfone: Direcional

	Comprimento do cabo: 1,2 m

	Peso: 220 g

Características e benefícios 

Sinta-se no centro do jogo com o JBL QuantumSOUND Signature
De pequenos passos até a explosão mais alta, o JBL QuantumSOUND Signature torna cada cena 
épica e cada jogador mais competitivo. Nosso áudio exclusivo proporciona o ambiente sonoro mais 
realista para uma vantagem competitiva em qualquer batalha.

Jogue ainda mais com o conforto da espuma de memória
A haste leve e as almofadas auriculares com espuma de memória foram projetadas até mesmo 
para as sessões de jogos mais longas.

Faça com que sua voz seja ouvida em alto e bom som
O headset JBL Quantum 100 permite agrupar as tropas e os oponentes com clareza. O microfone 
boom direcional, removível e com foco na voz vem equipado com recursos de silenciamento.

Compatível com Windows Sonic Spatial Sound
O headset JBL Quantum 100 foi projetado para compatibilidade total com o sistema de som 
surround, nativo dos computadores com Windows 10 e também dos consoles Xbox™ ONE.

Feito para as suas plataformas favoritas
O JBL Quantum 100 é compatível via conector de 3,5 mm com PC, PlayStation™, Xbox™,  
Nintendo Switch™, Mobile, Mac e VR. Verifique o guia de conectividade para compatibilidade.
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