
Trådløst og højtydende over-ear gaming-headset med surroundlyd og spil/chat-indstillingshjul

Funktioner
  Oplev spillet fuldt ud med JBL Quantum 

SURROUND™ og DTS

  Vær i centrum af spillet med JBL 
QuantumSOUND Signature

  Tabsfrit 2,4 GHz trådløst headset

  Holdbart og let, så du kan spille endnu 
længere

  Bliv hørt med flip-up-boom-mikrofonen 
med stemmefokus

  Spil/chat-indstillingshjul til problemfri og 
afbalanceret kommunikation

  Skift imellem alle dine yndlingsplatforme

  Brugervenlig JBL QuantumENGINE-
softwarepakke til PC

Sound is Survival.
JBL Quantum 600 2,4 GHz trådløst gaming-headset er designet til fordybelse og performance 

og giver dig en klar fordel over konkurrenterne med nøjagtig og fordybende lyd. JBL 

QuantumSURROUND™-lyd skaber et bredere, mere realistisk rumligt miljø på din PC, så du aldrig 

går glip af nogen detaljer. Boom-mikrofonen med stemmefokus muliggør klar kommunikation 

med andre spillere, mens et DISCORD-certificeret spil/lydchat-indstillingshjul giver dig mulighed 

for let at balancere tale- og spillydniveauer. Læderørepuder med memory-skum holder dig 

komfortabel, mens en 14-timers batterilevetid muliggør ledningsfrie, langvarige gaming-

sessioner. Dominer dine modstandere, og få en klar lydfordel med JBL Quantum 600-headsettet.
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QUANTUM 600
Trådløst og højtydende over-ear gaming-headset med surroundlyd og spil/chat-indstillingshjul

Hvad er der i æsken:
JBL Quantum 600-headset
Type C til Type A-opladningskabel
3,5 mm lydkabel
Trådløs USB-dongle
Skum til mikrofon
Lynguide | Garantibevis | Sikkerhedsblad

Tekniske specifikationer:
	Enhedstørrelse: 50 mm dynamiske enheder
	Frekvensområde: 20 Hz – 40 kHz
	Mikrofonens frekvensområde: 

100 Hz – 10 kHz
	Maks. indgangseffekt: 30 mW
	Følsomhed: 100 dB SPL ved 1 kHz / 1mW
	Maksimal SPL: 97 dB
	Mikrofonfølsomhed: -40 dBV ved 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 ohm
	2,4 G trådløs transmittereffekt: <4 dBm
	2,4 G trådløs modulation: π/4 DQPSK
	2,4 G trådløs bærefrekvens: 

2403.35 MHz - 2479.35 MHz
	Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1300 mAh)
	Strømforsyning: 5V 2A
	Opladningstid: 2 timer
	Musikafspilningstid med RGB-belysning 

slukket: 14 timer
	Mikrofonens optage-karakteristik: 

Retningsbestemt
	Vægt: 346 g

Funktioner og fordele 
Oplev spillet fuldt ud med JBL Quantum SURROUND™ og DTS
Gennem avancerede algoritmer simulerer JBL QuantumSURROUND™ en flot flerkanalslyd for at 
skabe et utroligt realistisk og rumligt lydbillede til filmiske niveauer af fordybelse, der er en tand 
bedre end konkurrenternes. Også udstyret med DTS-hovedtelefon:X v2.0. Kun tilgængelig på PC.

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. 50 mm neodymium-enhederne 
leverer en lydkurve designet specielt til spil. Fordyb dig selv i det mest realistiske lydbillede og få en 
konkurrencefordel i enhver kamp. 

Tabsfrit 2,4 GHz trådløst headset
Gå hen for at hente en snack uden nogensinde at tage dit headset af. JBL Quantum 600 tabsfrit 
trådløst 2,4 GHz headset specielt til gaming, med 14-timers batterilevetid.

Holdbart og let, så du kan spille endnu længere
Den lette, holdbare hovedbøjle og læderørepuder i memory-skum er designet til selv de længste 
gaming-sessioner. Aftagelige ørepuder gør headsettet let at rengøre. 

Bliv hørt med flip-up-boom-mikrofonen med stemmefokus
JBL Quantum 600-headsettet giver dig mulighed for at samle tropperne og modstanderne med 
klarhed. Boom-mikrofonen med flip-up og stemmefokus muliggør krystalklar kommunikation og 
tilbyder automatisk tænd/sluk og flere mute-muligheder.

Spil/chat-indstillingshjul til problemfri og afbalanceret kommunikation
Spil/chat-indstillingshjulet, som er DISCORD-certificeret, giver dig mulighed for at justere 
lydniveauerne på farten. Separate lydkort håndterer spil/chat-lyden, så du kan indstille den rette 
balance på headsettet uden at skulle forlade spillet. Også kompatibel med Teamspeak, Skype og 
andre tjenester.

Skift imellem alle dine yndlingsplatforme
JBL Quantum 600-headsettet er kompatibelt via 2,4GHz trådløs forbindelse med PC, 
PS4, MAC og VR. Kompatibelt via 3,5 mm lydstik med PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo 
Switch™, mobiltelefoner, Mac og VR. JBL QuantumSURROUND er kun tilgængelig på PC. Tjek 
forbindelsesguiden for kompatibilitet.

Brugervenlig JBL QuantumENGINE-softwarepakke til PC
JBLs unikke JBL QuantumENGINE PC-software driver den fordybende surround sound. Vælg dine 
foretrukne surround sound-indstillinger, og gør dit JBL Quantum 600 gaming-headset personligt 
fra et brugervenligt instrumentbræt ved at skabe separate profiler og RGB-effekter og ændre 
mikrofonindstillinger. Du kan også justere equalizeren eller vælge mellem 6 forudindstillinger.


