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Trådløse, højtydende og omsluttende gaming-hovedtelefoner med aktiv støjreduktion og Bluetooth

Lyd er overlevelse.

Funktioner

Opgrader til JBL Quantum 810 Wireless med Hi-Res-certificeret JBL QuantumSOUND, der gør

Dobbelt surroundlyd

selv de mindste lyddetaljer krystalklare. JBL QuantumSURROUND leverer den bedste rumlige

Hør alle detaljer med Hi-Res-enheder

surroundlyd til gaming med DTS-Headphone:X version 2.0-teknologi. Med 2,4 GHz trådløs

Dobbelt trådløs

forbindelse, Bluetooth 5.2-streaming og 43 timers batteri, der oplader, mens du spiller, går du

Aktiv støjreduktion til spil

aldrig glip af et sekund. Den stemmefokuserede boommikrofon med støjreduktion er designet

Spil og oplad på samme tid

til gamingmiljøer. Derfor går du altid klart igennem, uanset om du taler strategi med holdet eller

Discord-drejeknap til spil- og chatlyd

bestiller en pizza. Juster den Discord-certificerede drejeknap for at opnå den perfekte balance.

Retningsbestemt mikrofon

Løb og skyd dagen og natten lang med den ekstra kompakte 2,4 GHz-dongle. Og nyd komforten

Holdbart og komfortabelt design

ved førsteklasses læderindpakkede ørepuder med hukommelsesskum.

Optimeret til PC, kompatibelt med flere
platforme
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Trådløse, højtydende og omsluttende gaming-hovedtelefoner med aktiv støjreduktion og Bluetooth

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Dobbelt surroundlyd
Oplev at træde ind i spillet med JBL QuantumSURROUND og DTS Headphone:X version
2.0-teknologi, der giver dig omsluttende 3D-lyd med flere kanaler hele vejen rundt om dig.

JBL Quantum 810 Wireless headset
USB-opladningskabel
3,5 mm lydkabel
USB trådløs dongle
Vindhætte til mikrofon
Lynguide | Garantibevis | Sikkerhedsblad

Hør alle detaljer med Hi-Res-enheder
Fordyb dig helt i JBL QuantumSOUND. 50 mm Hi-Res-enheder placerer selv de mindste lyddetaljer
med knivskarp præcision. Fra den sagte lyd af en fjende, der sniger sig ind på dig, til brølet fra en
flok zombier. I gaming er lyd et spørgsmål om liv og død.
Dobbelt trådløs
Gå aldrig glip af et øjeblik takket være den dobbelte løsning med 2,4 GHz trådløs tabsfri forbindelse
og Bluetooth 5.2, der eliminerer lydforsinkelser og udfald.
Aktiv støjreduktion til spil
Den aktive støjreduktion i JBL Quantum 810 Wireless er designet til gaming og eliminerer uønskede
baggrundslyde, så du hele tiden kan fokusere på din mission uden forstyrrelser.
Spil og oplad på samme tid
Spil hele dagen og natten med et 43 timers batteri, der oplader, mens du spiller. Modsat visse
holdkammerater giver JBL Quantum 810 Wireless aldrig op – og de svigter dig aldrig.
Discord-drejeknap til spil- og chatlyd
Takket være separate lydkort giver den Discord-certificerede drejeknap mulighed for at finde den
perfekte balance mellem spil- og chatlyd i hovedsættet uden at afbryde dit spil.
Retningsbestemt mikrofon
JBL Quantum 810 Wireless har en retningsbestemt og stemmefokuseret boommikrofon med
ekkoreduktion og vip op-teknologi til lyddæmpning, så du altid går højt og klart igennem - uanset
om du taler strategi med dit hold eller bestiller en pizza.
Holdbart og komfortabelt design
Den lette, holdbare hovedbøjle og de førsteklasses læderindpakkede ørepuder i hukommelsesskum
er designet til total komfort, uanset hvor længe du spiller.
Optimeret til PC, kompatibelt med flere platforme
Det trådløse JBL Quantum 810-headset er kompatibelt via 2,4 GHz trådløs forbindelse med PC,
PS™ (PS5 og PS4) og Nintendo Switch™ (kun ved dokning), via Bluetooth 5.2 med Bluetoothkompatible enheder og via 3,5 mm lydstik med PC, PlayStation, Xbox™, Nintendo Switch, Mobile,
Mac og VR. De funktioner, der drives af JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB,
equalizer (EQ), mikrofonindstillinger osv.), er kun tilgængelige på PC. Tjek tilslutningsvejledningen for
oplysninger om kompatibilitet.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Tekniske speciﬁkationer:
Enhedstørrelse: 50 mm dynamiske enheder
Frekvensområde (aktiv): 20 Hz – 20 kHz
Mikrofonfrekvensrespons: 100 Hz – 10 kHz
Maks. indgangseffekt: 30 mW
Følsomhed: 95 dB SPL ved 1 kHz / 1mW
Maksimal SPL: 93 dB
Mikrofonfølsomhed: -38 dBV ved 1 kHz / Pa
Impedans: 32 ohm
2,4 G trådløs transmittereffekt: <13 dBm
2,4 G trådløs modulation: π/4 DQPSK
2,4 G trådløs bærefrekvens: 2400 MHz 2483.5 MHz
Bluetooth-sendeeffekt: <12 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
Bluetooth-frekvens: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth-profilversion: A2DP 1,3, HFP 1,8
Bluetooth-version: V5.2.0
Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1300 mAh)
Strømforsyning: 5V 2A
Opladningstid: 3.5 timer
Musikafspilningstid med RGB-belysning
slukket: 43 timer
Mikrofonens optagelsesmønster: Ensrettet
Vægt: 410 g
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