
Funktioner

 � Få en konkurrencefordel med 
JBL QuantumSPATIAL 360™ på din 
Xbox

 � Vær i centrum af spillet 
med Hi-Res-certificeret JBL 
QuantumSOUND Signature

 � Trådløst system med lav 
forsinkelse

 � Aktiv støjreduktion til spil

 � Spil og oplad på samme tid

 � JBL Dual Source

 � Spil/lydchat-hjul

 � Flip-up-to-mute boom-mikrofon 
med ekko- og støjundertrykkelse

 � Holdbart og komfortabelt design

 � Optimeret til Xbox, kompatibel 
med flere platforme

Lyd er overlevelse

Hører du stemmer bag dig? Er der fodtrin til venstre? Det er afgørende 
at høre sine omgivelser, men ægte omsluttende lyd har hidtil krævet 
et headset med ledning. Ikke længere.  JBL Quantum 910X Wireless til 
Xbox leverer præcis, dobbelt rumlig lyd i høj opløsning og integreret 
hovedsporing, så du altid er midt i begivenhederne. Ideel til Xbox, 
fungerer også med PlayStation, Nintendo Switch og PC. Den trådløse 
forbindelse med lav forsinkelse sikrer, at holdet hører dig med det 
samme. Og med aktiv støjreduktion kan du spille uden forstyrrelser, 
selv på de mest støjende steder. JBL Quantum 910X Wireless til Xbox 
har op til 37 timers batteritid. Du kan endda oplade, mens du spiller 
under maratonsessioner. Og med en ergonomisk komfort uden 
sidestykke vil du få flere maratonsessioner…  Træk kablet ud, og spil på 
din egen måde.
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Quantum 910X Wireless for Xbox

Funktioner og fordele
Få en konkurrencefordel med JBL QuantumSPATIAL 360™ på din Xbox
Få glæde af JBL QuantumSPATIAL 360™ på Xbox, Playstation og Nintendo 
Switch via USB-A-donglen/adapteren uden om JBL QuantumENGINE. Den 
integrerede hovedsporingsteknologi giver dig den ekstra præcision 
og det akustiske nærvær, du skal bruge for at vinde spillet. JBL 
QuantumSPHERE 360™, der drives af JBL QuantumENGINE og er tilgængelig 
via USB-A-donglen/adapteren på Windows 10/11, giver dig professionel 
3D-lydpositionering på din PC.

Vær i centrum af spillet med Hi-Res-certificeret 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! De Hi-Res-certificerede 50 mm neodymium-
enheder leverer en forbløffende lydkurve afstemt af JBL-audiologer og 
specielt designet til gaming. Vores signaturlyd skaber det mest realistiske 
lydbillede, så du får en konkurrencefordel i enhver kamp.

Trådløst system med lav forsinkelse
Forskellen mellem at blive i spillet eller starte forfra kan være et 
splitsekund. Derfor vil du altid være trådløst forbundet uden forsinkelse 
med Xbox’ 2,4 GHZ-forbindelse på JBL Quantum 910X Wireless.

Aktiv støjreduktion til spil
Den aktive støjreduktion i JBL Quantum 910X Wireless til Xbox er optimeret 
til gaming og eliminerer uønskede lyde omkring dig, så du hele tiden kan 
fokusere på din mission uden forstyrrelser.  

Spil og oplad på samme tid
Spil døgnet rundt med et 37 timers batteri (med dongle, op til 42 timer med 
Bluetooth), der oplades med det medfølgende USB-opladningskabel, mens 
du spiller. Modsat visse holdkammerater giver JBL Quantum 910X Wireless 
til Xbox aldrig op – og det svigter dig aldrig. USB-A-donglen leveres med et 
USB-A til USB-C-stik.

JBL Dual Source
JBL Quantum 910X Wireless til Xbox muliggør kommunikation fra to kilder 
samtidigt: Mens donglen holder dig forbundet til spillet, giver 5,2 BT dig 
mulighed for at tale med dine venner eller lytte til musik.   

Spil/lydchat-hjul
Spil/lydchat-indstillingshjulet giver dig nem mulighed for løbende at justere 
lydniveauerne. Takket være separate lydkort giver drejeknappen mulighed 
for at finde den perfekte balance mellem spil- og chatlyd i headsettet uden 
at afbryde dit spil. 

Flip-up-to-mute boom-mikrofon med ekko- og støjundertrykkelse
Teknologi med ekko- og støjundertrykkelsesteknologi sikrer, at dit team 
hører dig krystalklart. Og når du har brug for at koncentrere dig, kan du 
blot skubbe den ensrettede mikrofon op for øjeblikkelig radiotavshed.

Holdbart og komfortabelt design
Den lette, robuste hovedbøjle og de førsteklasses læderindpakkede 
ørepuder i hukommelsesskum er designet til total komfort, uanset hvor 
længe du spiller.

Optimeret til Xbox, kompatibel med flere platforme
Det trådløse JBL Quantum 910X-headset er kompatibelt via 2,4 GHz 
trådløs forbindelse med Xbox™, PC, Playstation™ (PS5 og PS4) og Nintendo 
Switch™, Mac via Bluetooth 5.2 med Bluetooth-kompatible enheder og 
via 3,5 mm jack-stik med PC, PlayStation, Xbox™, Nintendo Switch™, 
mobiltelefon, Mac™ og VR. De funktioner, der drives af JBL QuantumENGINE 
(JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, mikrofonindstillinger osv.), er kun 
tilgængelige på PC. Tjek tilslutningsvejledningen for oplysninger om 
kompatibilitet.

Tekniske specifikationer
 � Enhedstørrelse: 50 mm dynamiske enheder  
 � Frekvensområde (passiv): 20 Hz - 40 kHz
 � Frekvensområde (aktiv): 20 Hz - 20 kHz
 � Mikrofon-frekvensområde: 100 Hz - 8 kHz
 � Maks. indgangseffekt: 30 mW
 � Følsomhed: 113 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
 � Maksimal SPL: 93 dB
 � Mikrofonfølsomhed: -38 dBV / Pa ved 1 kHz
 � Impedans: 32 ohm
 � 2,4 GHz trådløs transmittereffekt: <11 dBm
 � 2,4 GHz trådløs modulation: GFSK, π/4 DQPSK
 � 2,4 GHz trådløs bærefrekvens: 2400 MHz - 

2483.5 MHz
 � Bluetooth-sendeeffekt: <13 dBm
 � Bluetooth-sendermodulation: GFSK, π/4 

DQPSK
 � Bluetooth-frekvens: 2402 MHz - 2483.5 MHz
 � Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, HFP 1.8
 � Bluetooth-version: V5.2 
 � Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1300 mAh)
 � Strømforsyning: 5V     2 A
 � Ladetid: 3,5 timer
 � Musikafspilningstid med BT + 2,4 GHz tændt 

og ANC + RGB-belysning slukket: Op til 34 
timer

 � Taletid med BT + 2,4 GHz tændt og ANC + 
RGB-belysning slukket: Op til 35 timer

 � Musikafspilningstid med kun 2,4 GHz tændt 
og ANC + RGB-belysning slukket: Op til 37 
timer

 � Taletid med kun 2,4 Ghz tændt og ANC + RGB-
belysning slukket: Op til 37 timer

 � Musikafspilningstid med kun BT tændt og 
ANC+RGB slukket: Op til 42 timer

 � Taletid med kun BT tændt og ANC + RGB-
belysning slukket: Op til 46 timer

 � Mikrofonens optagelsesmønster: Ensrettet
 � Vægt: 420 g
 � Ørekapsel, dybde (cm) - 2,8 cm
 � Ørekapsel, dybde (tommer) -  1,1 tommer
 � Ørekop, udvendig højde (cm) - 10,15 cm
 � Ørekop, udvendig bredde (cm) - 9,13 cm 
 � Ørekop, indvendig højde (cm) - 6,0 cm
 � Ørekop, indvendig bredde (cm) - 4,95 cm

Hvad er der i æsken:
JBL Quantum 910X Wireless til Xbox-headset
Kalibreringsmikrofon
USB-opladningskabel
3,5 mm lydkabel
Trådløs USB-dongle
USB-A til USB-C-konverter
Skum til mikrofon
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