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Sound is Survival.
De trådlösa gaming-hörlurarna JBL Quantum 600 2,4 GHz är designade för en uppslukande 

upplevelse och höga prestanda och ger dig en klar fördel över motståndarna tack vare ett exakt 

och uppslukande ljud. JBL QuantumSURROUND™-ljudet skapar en bredare, mer realistisk 

rumskänsla på din PC så att du inte missar en enda detalj. Bommikrofonen med röstfokus 

möjliggör tydlig kommunikation med andra spelare och en DISCORD-certifierad kontroll 

för spelvolym och chatt låter dig balansera ljudnivåerna för chatt och spel. Öronkuddar med 

skinnöverdraget memory foam sitter bekvämt och en batteritid på 14 timmar betyder sladdfria, 

långvariga spelomgångar. Dominera dina motståndare och få en tydlig ljudfördel med JBL 

Quantum 600-hörlurarna.
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Detta finns i lådan:
JBL Quantum 600-hörlurar
USB-laddningskabel
3,5 mm ljudkabel
Trådlös USB-dongel
Vindskydd för bommikrofon
Snabbguide | garantikort | säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Storlek på högtalarelement: 50 mm 

dynamiskt
	Frekvensomfång: 20 Hz – 20 kHz
	Mikrofonens frekvensomfång:  

100 Hz – 10 kHz
	Max ineffekt: 30 mW
	Känslighet: 102 dB SPL vid 1 kHz / 1 mW
	Max SPL: 97 dB
	Mikrofonkänslighet: -40 dBV vid 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 ohm
	2.4G Wi-Fi-sändarens effekt: <4 dBm
	2.4G Wi-Fi-modulering: DPQSK
	2.4G Wi-Fi-bärvågsfrekvens: 

2403,35 MHz – 2479,35 MHz
	Batterityp: Litiumjon (3,7 V / 1 000 mAh)
	Strömförsörjning: 5 V # # 2 A
	Laddningstid: 2 timmar
	Speltid för musik med avstängt RGB-ljus: 

14 timmar
	Mikrofonens lyssningsmönster: Enriktat
	Mikrofonstorlek: 4 mm x 1,5 mm
	Vikt: 346 g

Funktioner och fördelar 
Lev dig in i spelet med JBL QuantumSURROUND™ och DTS
Genom avancerade algoritmer simulerar JBL QuantumSURROUND™ fantastiskt flerkanalsljud för att 
skapa ett otroligt realistiskt rumsligt ljudlandskap där den uppslukande upplevelsen når en filmisk 
nivå och ger en klar ljudfördel över motståndarna. Har även DTS Headphone:X v2.0. Finns endast 
på PC.

Sätt dig själv mitt i spelet med JBL QuantumSOUND Signature
Från de tystaste stegen till de kraftigaste explosionerna. JBL QuantumSOUND Signature gör att 
varje scen blir episk och varje spelare mer konkurrenskraftig. 50 mm-elementen med neodym ger 
en ljudkurva designad speciellt för spel. Låt dig uppslukas av det mest realistiska ljudlandskapet 
och få en fördel i alla strider.

Trådlösa hörlur med förlustfri 2,4 GHz-överföring
Hämta mer chips utan att ens ta av dig hörlurarna. JBL Quantum 600-hörlurarna har 2,4 GHz-
överföring av hög kvalitet för förlustfritt spel, komplett med 14 timmars batteritid.

Slittåliga och lätta så att du kan spela ännu längre
Det lätta och slittåliga huvudbandet och de läderklädda öronkuddarna med memory foam har designats 
för riktigt långa spelomgångar. De avtagbara öronkuddarna gör det lätt att rengöra dina hörlurar.

Gör din röst hörd med den uppfällbara riktade bommikrofonen med röstfokus
Med JBL Quantum 600-hörlurarna kan du samla dina trupper och möta dina motståndare på ett 
tydligt sätt. Den uppfällbara riktade bommikrofonen med röstfokus har funktioner som automatiskt 
på/av och mute.

Kontroll för spelvolym och chatt för sömlös kommunikation
Den DISCORD-certifierade kontrollen för spelvolym och chatt låter dig justera ljudnivåerna medan du 
spelar. Separata ljudkort hanterar spel- och chattljud, så att du kan ställa in rätt balans på hörlurarna 
utan att behöva lämna spelet. Även kompatibel med TeamSpeak, Skype och andra tjänster.

Växla mellan alla dina favoritplattformar
JBL Quantum 600-hörlurarna är kompatibla via trådlös 2,4 GHz-anslutning med PC, PS4 Mac och 
VR. Kompatibla med PC, Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, mobil, Mac och VR via 3,5 mm-
kontakt. JBL QuantumSURROUND finns bara på PC.Läs mer om kompatibilitet i anslutningsguiden.

Användarvänlig JBL QuantumENGINE-mjukvara för PC
JBL:s unika JBL QuantumENGINE PC-program driver surroundljudet som uppslukar dig. Välj dina 
önskade inställningar för surroundljud och anpassa dina gaming-hörlurar JBL Quantum 600 med 
hjälp av en användarvänlig kontrollpanel där du kan skapa separata profiler och RGB-effekter samt 
ändra mikrofoninställningarna. Du kan också använda equalizern eller välja mellan 6 förinställningar.
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