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Ljud betyder överlevnad.
Spela var som helst och hör allt med JBL Quantum TWS. True Adaptive-brusreducering begränsar 

alla distraktioner när du fördjupar dig i riktigt surroundljud. Om du behöver hoppa tillbaka in i 

den verkliga världen gör JBL Dual Source att du snabbt och enkelt kan växla mellan spelljud 

och inkommande samtal, medan Ambient Aware håller dig uppmärksam på din omgivning. De 

är kompatibla med alla Bluetooth-källor och övergången mellan enheter är sömlös, oavsett var 

du befinner dig. Parkoppla snabbt och enkelt med Bluetooth-mobiler och upprätta 2,4 GHz-

anslutningar med låg latens till kompatibla enheter med den medföljande USB-C-dongeln i ett 

laddningsfodral som ger 16 timmars ström utöver de 8 i dina öronsnäckor.
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Tekniska specifikationer:
	Element: 10 mm dynamiskt
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Öronsnäckor: 5,5 g/st (11 g tillsammans)
	Dongel: 2,5 g
	Laddningsfodral: 42,4 g
	Batteri i öronsnäcka: Litiumjonpolymer 

(51 mAh, 3,85 V)
	Batteri i laddningsfodralet: Litiumjonpolymer 

(340 mAh, 3,7 V)
	Laddningstid: 2 tim med helt urladdat batteri
	Uppspelningstid med BT på och ANC (hybrid) 

på: Upp till 6 timmar
	Uppspelningstid med BT på och ANC (adaptiv) 

på: 5 timmar
	Uppspelningstid med Bluetooth på och ANC 

av: ≥8 tim
	Samtalstid med BT på: 4 tim   
	Uppspelningstid med 2,4 GHz-dongel på och 

ANC på: 3.5 timmar
	Uppspelningstid med 2,4 GHz-dongel på och 

ANC av: Upp till 4 timmar
	Samtalstid med 2,4 GHz-dongel på: 3.5 tim                                        
	Samtalstid med 2,4 GHz-dongel på och ANC 

av: 4 tim
	Frekvensåtergivning: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 106 dB SPL vid 1 kHz
	Max SPL: 93 dB
	Mikrofonens känslighet: -38 dBV/Pa vid 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.8
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarmodulering:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Bluetooth-sändarens effekt: <12 dBm EIRP
	Maximal användningstemperatur: 45 °C

Funktioner och fördelar 
JBL QuantumSURROUND
Känn dig som en del av spelet med JBL QuantumSURROUND* för omslutande och exakt ljud överallt. 
*JBL QuantumSURROUND är endast tillgängligt på PC i kombination med programvaran JBL QuantumENGINE. Kontrollera 
kompatibiliteten i anslutningsguiden.

Trådlös anslutning med låg latens
Upprätta en 2,4 GHz-anslutning med låg latens till kompatibla enheter med den medföljande USB-
C-dongeln som passar perfekt i laddningsfodralet. JBL Quantum TWS-öronsnäckorna är kompatibla 
med alla Bluetooth-enheter som mobiltelefoner och surfplattor.

Snabb parkoppling och JBL Dual Source
Missa aldrig ett samtal under tiden du försvarar galaxen. Efter att ha anslutit trådlöst och förlustfritt 
till en kompatibel enhet via 2,4 GHz kan du enkelt ta emot ett inkommande samtal via Bluetooth och 
sedan gå tillbaka till din förlustfria 2,4 GHz-anslutning med JBL Dual Source.

True Adaptive-brusreducering med Smart Ambient
Häng kvar i matchen med automatisk kalibrering av JBL:s True Adaptive-brusreducering. Eller håll ett 
öra på din verkliga omgivning med Ambient Aware.

Gör dig hörd med strålbildande mikrofoner
Oavsett om du ropar ut kommandon eller ringer upp vänner för ett spel kommer din röst 
alltid att höras klart och tydligt tack vare de 6 mikrofonernas samtalskvalitet med integrerad 
strålformningsteknik.

Utformad för spel på språng
Få igång spelet när du får chansen, dag som natt, I alla väder med 8 timmars batteritid och 16 extra 
i fodralet, plus en hållbar, lätt, vattentålig IPX4-design för komfort och säkerhet när du är på språng.

Stöd för Multi AI
Behöver du hjälp i verkliga livet? Tryck för att prata när du är ansluten till din mobila enhet och få 
hjälp från Hey Google och Alexa med stöd för Multi AI.

Kompatibel med JBL QuantumENGINE- och JBL-hörlurar
Njut av full kontroll över ditt True Wireless Stereo-ljud var som helst. JBL Quantum TWS är 
kompatibla med JBL Quantums egenutvecklade datorprogramvara och JBL Headphones-appen, så 
att du kan justera dina EQ-, mikrofon- och surroundljudinställningar för en perfekt spelmiljö.

Detta finns i lådan:
1 par JBL Quantum TWS-öronsnäckor
1 typ-C Wireless-dongel
1 laddfodral
1 paket med 3 par örontoppar i olika storlekar 
1 USB-C-laddkabel
1 garantisedel/varning
1 snabbguide/säkerhetsblad
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