
Trådløst over-ear performance gaming-headset med aktiv støjdæmpning og Bluetooth 5.0

Funktioner
  Audiopræcision, designet til gamere
  Vær i centrum af spillet med Hi-Res-

certificeret JBL QuantumSOUND 
Signature

  To trådløse teknologier sætter lyden fri i 
optimal kvalitet (*)

  Spil i endnu længere tid
  Aktiv støjdæmpning tunet til spil
  Kompatibelt med alle gamingplatforme
  Bliv hørt med mikrofonen med 

stemmefokus
  DISCORD-certificeret spil/chat-

indstillingshjul til afbalancering
  Kraftfuld tilpasning med JBL 

QuantumENGINE-softwarepakke til PC

Sound is Survival.
Vær et skridt foran alle dine konkurrenter. JBL Quantum 800-headset giver dig en fordel 

med nøjagtig rumlig lydplacering, tabsfri 2,4 GHz og Bluetooth dobbelt-trådløs-funktion, aktiv 

støjdæmpning, 14-timers batterilevetid og komfort fra memory-skum. JBL QuantumSOUND 

Signature er designet til total fordybelse og giver dig en lydfordel i enhver kamp. Mikrofonen 

leverer klare multiplayer-interaktioner med et DISCORD-certificeret spil/chat-system, som 

også er kompatibelt med TeamSpeak og mere. Et ergonomisk design med læderørepuder med 

memory-skum holder dig komfortabel i timevis. Et JBL Quantum 800-headset gør dig mere 

avanceret, uanset om du er en erfaren professionel gamer eller nybegynder.
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Hvad er der i æsken:
JBL Quantum 800-headset
USB-opladningskabel
3,5 mm lydkabel
USB trådløs dongle
forrudeskum til mikrofon
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Tekniske specifikationer:
	Enhedstørrelse: 50 mm dynamiske enheder
	Frekvensområde (passiv): 20 Hz – 40 kHz
	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: -40 dBV ved 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 ohm
	2,4 G trådløs transmittereffekt: <0 dBm
	2,4 G trådløs modulation: π/4 DQPSK
	2,4 G trådløs bærefrekvens: 

2403.35 MHz – 2479.35 MHz
	Bluetooth-sendeeffekt: <9 dBm
	Bluetooth-sendermodulation: 

GFSK, /4π DQPSK, 8 DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz
	Bluetooth-profilversion: A2DP 1,3, HFP 1,6
	Bluetooth-version: V5.0
	Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1300 mAh)
	Strømforsyning: 5V 2A
	Opladningstid: 2 timer
	Musikafspilningstid med RGB-belysning 

slukket: 14 timer
	Mikrofonens optagelsesmønster: Ensrettet
	Vægt: 410 g

Funktioner og fordele
Audiopræcision, designet til gamere
Få spillets mest fordybende og nøjagtige surround sound. JBL QuantumSURROUND™ sætter 
dig i midten af spillet for en fordybende oplevelse, så du kan blive bedre til spillet og sejre over 
konkurrenterne. Også udstyret med DTS-hovedtelefon:X v2.0. Kun tilgængelig på PC.

Vær i centrum af spillet med Hi-Res-certificeret JBL QuantumSOUND Signature
Fra de mindste fodtrin til de mest larmende eksplosioner: JBL Quantum 800-headset gør alle 
scener episke – og alle gamere mere opsatte på at konkurrere. Vores signaturlyd, drevet af Hi-
Res-certificerede 50 mm enheder og JBL QuantumSOUND Signature, leverer det mest realistiske 
lydbillede til en konkurrencefordel i enhver kamp.

To trådløse teknologier sætter lyden fri i optimal kvalitet (*)
Gå hen for at hente en snack uden nogensinde at tage dit headset af. JBL Quantum 800-headset 
er klar til gaming, med tabsfri 2,4 GHz og Bluetooth 5.0 dobbelt-trådløst lydudstyr, komplet med 
14-timers batterilevetid.

Spil i endnu længere tid
Den lette, ventilerede hovedbøjle og luksuriøse læderørepuder i memory-skum er designet til selv 
de længste gaming-sessioner.

Aktiv støjdæmpning tunet til spil
Det aktive støjdæmpningssystem er designet til spilmiljøer og eliminerer uønskede baggrundslyde, 
så du kan forblive fuldt involveret i kampen uden distraktioner.

Kompatibelt med alle gamingplatforme
JBL Quantum 800-headsettet er kompatibelt via 2,4 GHz trådløs forbindelse med PC, PS4, 
Mac og VR. Kompatibelt via 3,5 mm lydstik med PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, 
mobiltelefoner, Mac og VR. Du kan forbinde via Bluetooth 5.0 til ethvert Bluetooth-aktiveret produkt. 
JBL QuantumSURROUND er kun tilgængelig på PC. Tjek forbindelsesguiden for kompatibilitet.

Bliv hørt med mikrofonen med stemmefokus
Ekkoreduktionsteknologi sørger for, at du bliver hørt højt og tydeligt, når du taler med dine tropper 
eller modstandere. Eller ikke. Quantum 800 har en 2-vejs mute-mulighed. Sæt bare den justerbare 
boom-mikrofon op for at slå din stemme fra, eller tryk på knappen, der er indbygget i ørekapslen.

DISCORD-certificeret spil/chat-indstillingshjul til afbalancering
Spil/lydchat-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 kompatibelt med Teamspeak, Skype og 
andre tjenester.

Kraftfuld tilpasning med 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 800 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.

(*) Tjek forbindelsesguiden for kompatible platforme.
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