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Lyd er overlevelse.
Det er tid til at opgradere med JBL Quantum 610 Wireless. JBL QuantumSURROUND 

giver en totalt fordybende oplevelse. 50 mm-enhederne, drevet af JBL QuantumSOUND 

SIGNATURE, gør hvert øjeblik episk, uanset om du er på en stealth-mission eller står 

midt i kampens hede. Din stemme går højt og klart igennem med den fleksible boom-

mikrofon. Og du kan aftale strategier med dit team på DISCORD, Skype eller TeamSpeak. 

Spil længere med 40 timers batteritid, eller sæt strøm til for endeløse opgør med USB-

opladningskablet.  
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Hvad er der i æsken:
JBL Quantum 610 Wireless headset
USB-opladningskabel
3,5 mm lydkabel
USB trådløs dongle
Vindafskærmning til boom-mikrofon
Lynguide  Garantibevis  Sikkerhedsblad

Tekniske specifikationer:
	Enhedstørrelse: 50 mm dynamiske enheder
	Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
	Mikrofon-frekvensområde: 100 Hz – 10 kHz
	Maks. indgangseffekt: 30 mW
	Følsomhed: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
	Maksimal SPL: 95 dB
	Mikrofonfølsomhed: -40 dBV/Pa ved 1 kHz
	Impedans: 32 ohm
	2,4 G trådløs transmittereffekt: <14 dBm
	2,4 G trådløs modulation: GFSK, π/4 DQPSK
	2,4 G trådløs bærefrekvens:  

2400 MHz–2483,5 MHz
	Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1000 mAh) 
	Strømforsyning: 5 V / 2 A
	Ladetid: 3 timer
	Musikafspilningstid med RGB-belysning 

slukket: 40 timer
	Mikrofonens optagelsesmønster: Ensrettet
	Vægt: 357 g

Funktioner og fordele
Oplev spillet fuldt ud med JBL QuantumSURROUND™ og DTS
Fordyb dig i spillet. Fordyb dig i en episk oplevelse, og nyd lyden fra alle vinkler takket være 
JBL QuantumSURROUND*. Også udstyret med DTS headphone:X v2.0. Kun tilgængelig på PC.
*Kun tilgængelig på PC med USB-forbindelse via JBL QuantumENGINE.

 Kom i centrum af spillet med JBL QuantumSOUND Signature
Hvert øjeblik i spillet er spændende: Fra du sniger dig ind på en fjende, der har afsløret sig med den 
mindste raslen, til du føler rystelserne fra en kæmpe eksplosion. Med 50 mm enheder drevet af 
JBL QuantumSOUND SIGNATURE har du hele tiden en fordel.

 Spil hele dagen med 2,4 GHz tabsfri trådløs forbindelse
Det værste, der kan ske i det afgørende moment, er, at lyden forsvinder. Men med tabsfri 2,4 GHz trådløs 
lyd i gaming-kvalitet oplever du total frihed, uanset om du læner dig tilbage i stolen eller slår dig løs i 
lokalet.
* Trådløst kompatibel med PC, PlayStation (PS5 og PS4) og Nintendo Switch (kun ved docking).

**Kablet forbindelse med PC, PlayStation (PS5 og PS4), Xbox (Series X, S og One) og Nintendo (Switch, Switch Lite), Mac, mobiler og VR.

Spil og oplad på samme tid
Spil hårdere, og bliv ved længere. Tilslut USB-opladningskablet for ubegrænset gamingsessioner, eller få 
mere end 40 timers trådløs batteritid. Du behøver aldrig afbryde underholdningen.

 Boom-mikrofon med flip-up og stemmefokus
Din stemme går højt og klart igennem i de afgørende øjeblikke med den retningsbestemte og vipbare 
boom-mikrofon. Med den automatiske tænd/sluk- og mute-funktion kan du hurtigt vende tilbage til den 
virkelige verden.

Let og robust konstruktion
Klar til gaming-maraton? Den lette, holdbare hovedbøjle og de læderindpakkede ørepuder i memory-
skum føles komfortable – selv i de mest intense situationer.

Spil/chat-knap
Uanset om du har brug for at aftale en strategi eller bare sludre med vennerne, er JBL Quantum 610 Wireless 
certificeret til DISCORD og kompatibel med andre chattjenester som Skype, Zoom, Twitch og TeamSpeak.

JBL QuantumENGINE-kompatibilitet
Finjuster din lyd. Brug PC-softwarepakken til at tilpasse alle dine lyd- og RGB-effekter, herunder 
QuantumSURROUND, EQ, sidetone, mikrofonindstillinger og meget mere.

Optimeret til pc, kompatibelt med flere platforme
Det trådløse JBL Quantum 610-headset er kompatibelt via 2,4 GHz trådløs forbindelse med PC, PS (PS5 
og PS4) og Nintendo Switch (kun ved docking). Kompatibel via 3,5 mm audiostik med PC, PlayStation™, 
Xbox™, Nintendo Switch™, mobilenheder, 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.
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