
Totalt trådløse gaming-øretelefoner med støjreduktion

Funktioner
 JBL QuantumSURROUND
 Trådløs forbindelse med lav reaktionstid
 Hurtig parring og JBL Dual Source
 Ægte adaptiv støjreduktion med Smart 

Ambient
 Bliv hørt med stråledannende mikrofoner
 Designet til ubesværet gaming på farten
 Multi AI-support
 Kompatibel med JBL QuantumENGINE 

og JBL Headphones-appen

Lyd er overlevelse.
Spil hvor som helst, og hør det hele med JBL Quantum TWS. Ægte adaptiv støjreduktion 

begrænser distraktioner, mens du fordyber dig i præcis surround-lyd. Får du brug for at vende 

tilbage til den virkelige verden, kan du med JBL Dual Source hurtigt og nemt skifte fra spil-lyd til 

indgående opkald, mens Ambient Aware holder dig opmærksom på dine omgivelser. Kompatibel 

med alle Bluetooth-kilder, så overgangen mellem enheder klares problemfrit, uanset hvor dine 

eventyr fører dig hen. Du kan nemt og hurtigt parre med Bluetooth-smartphones - og oprette 

hurtige 2,4 GHz-forbindelser til kompatible enheder med den medfølgende USB-C-dongle i et 

opladningsetui, der føjer 16 timers strøm til de 8 i dine øretelefoner.
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Tekniske specifikationer:
	Enhedsstørrelse: 10 mm/0,39" dynamisk enhed
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Øretelefon: 5,5 g pr. styk (11 g kombineret)
	Dongle: 2,5 g
	Opladningsetui: 42,4 g
	Batteritype til øretelefon: Lithium-ion polymer 

(51 mAh/3,85 V)
	Batteritype til opladningsetui: Lithium-ion 

polymer (340 mAh/3,7 V)
	Ladetid: 2 timer fra tom
	Musikafspilningstid med Bluetooth og ANC 

(hybrid) aktiveret: Op til 6 timer
	Musikafspilningstid med Bluetooth og ANC 

(tilpasset) aktiveret: 5 timer
	Musikafspilningstid med Bluetooth aktiveret og 

ANC deaktiveret: ≥8 timer
	Taletid med Bluetooth aktiveret: 4 timer   
	Musikafspilningstid med 2,4 GHz dongle og 

ANC aktiveret: 3,5 timer
	Musikafspilningstid med 2,4 GHz dongle 

aktiveret og ANC deaktiveret: Op til 4 timer
	Taletid med 2,4 GHz dongle aktiveret: 3,5 timer                                          
	Taletid med 2,4 GHz-donglen tændt og aktiv 

støjreduktion slukket: 4 timer                                                                            
	Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
	 Impedans: 16 ohm
	Følsomhed: 106 dB SPL@1 kHz
	Maksimal SPL: 93 dB
	Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.8
	Frekvensområde for Bluetooth-sender:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Bluetooth transmitter modulering:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Bluetooth-sendeeffekt: <12 dBm EIRP
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C

Funktioner og fordele 
JBL QuantumSURROUND
Oplev at træde ind i spillet med JBL QuantumSURROUND*, som omringer dig med præcis og 
medrivende lyd. 
*JBL QuantumSURROUND er kun tilgængelig på pc i kombination med JBL QuantumENGINE-software. Tjek tilslutningsvejledningen for 
kompatibilitet.

Trådløs forbindelse med lav reaktionstid
Opret hurtig 2,4 GHz-forbindelse til kompatible enheder med den medfølgende USB-C dongle, der 
opbevares perfekt i opladningsetuiet. JBL Quantum TWS-øretelefonerne er kompatible med alle 
enheder, der understøtter Bluetooth, f.eks. smartphones og tablets.

Hurtig parring og JBL Dual Source
Gå aldrig glip af et opkald, mens du forsvarer galaksen. Når du har oprettet en tabsfri og trådløs  
2,4 GHz-forbindelse til en kompatibel enhed, kan du nemt besvare et opkald via Bluetooth og 
bagefter vende tilbage til din tabsfri og trådløse 2,4 Ghz-forbindelse takket være JBL Dual Source.

Ægte adaptiv støjreduktion med Smart Ambient
Hold fokus på spillet med automatisk kalibrering af JBL’s ægte adaptive støjreduktion. Eller følg med 
i den virkelige verden med Ambient Aware.

Bliv hørt med stråledannende mikrofoner
Uanset om du afgiver kommandoer eller kalder vennerne til spil, vil din stemme altid gå højt og klart 
igennem. Samtalekvaliteten sikres af 6 mikrofoner med indbygget stråleformende teknologi. 

Designet til ubesværet gaming på farten
Få gang i dit spil, når du har chancen, dag eller nat, regn eller solskin, med 8 timers batterilevetid og 
16 i etuiet, samt et holdbart, let, vandtæt IPX4-design for komfort og sikkerhed på farten.

Multi AI-support
Brug for hjælp fra en assistent? Tryk for at tale, når du er forbundet med din mobilenhed, og få hjælp 
fra Google og Alexa med Multi AI-support.

Kompatibel med JBL QuantumENGINE og JBL Headphones-appen 
Få fuld kontrol over din totalt trådløse stereolyd overalt. JBL Quantum TWS understøtter den særlige 
JBL Quantum PC-software og JBL Headphones-appen, så du kan justere dine EQ-, mikrofon- og 
surround-indstillinger til det perfekte spilmiljø.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Quantum TWS-øretelefoner
1 x Type-C trådløs dongle
1 x Opladningsetui
1 x 3 størrelser ørespidser 
1 x Type-C USB-opladningskabel
1 x Garanti- / Advarselsark
1 x Lynstartguide / Sikkerhedsark
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