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Sound is Survival.
Levla upp med PC-spelhögtalarna JBL Quantum Duo. Gå djupare in i handlingen med perfekt ljud 

och unika ljuseffekter. Var redo för inkommande eld, hör fiender krypa upp bakom dig och känn 

dånet från explosioner. Med JBL:s eget surroundljud för spel och Dolby Digital i en cool, distinkt 

design. Missa aldrig ett steg, skott eller hopp med exponerade högtalar- och diskantelement för 

en otrolig ljudskärpa. Spelen har aldrig känts verkligare tack vare anpassade inställningar för 

färg och ljusmönster.
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Detta finns i lådan:
JBL Quantum Duo
Ljud IN-kabel 1.5m
USB-kabel 1.5m
Nätkabel 1.5m
Garantikort
Snabbstartsguide

Tekniska specifikationer:
	Model No.: JBL Quantum Duo
	Element 2,5-tums baselement, 

0,75-tums diskant
	Uteffekt: 20 W RMS
	Frekvensomfång: 60 Hz - 20 kHz
	Signal/brus-förhållande: > 80 dB

Trådlös specification
	Bluetooth-version: 4.2
	Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Bluetooth-sändarens frekvensomfång:  

2402 MHz - 2480 MHz
	Bluetooth-sändarens effekt: 

≤12,5 dBm (EIRP)
	Bluetooth-sändarens modulering: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Mått
	Mått (B x H x D): 89 x 210 x 176 mm
	Vikt: 2,8 kg

Funktioner och fördelar
JBL QuantumSOUND Signature
JBL QuantumSOUND Signature gör varje scen – från små fotsteg till stora explosioner – episk och 
väcker tävlingsinstinkten hos varje spelare. De 2,5 tum stora neodym-elementen med lång slagläng 
och  diskantelementen levererar en ljudkurva som finjusterats av JBL-audiologer och är utformade 
specifikt för spel. Vår signaturteknik för surroundljud skapar tillsammans med Dolby Digital den 
mest realistiska ljudupplevelsen. Ägna dig helt åt – och vinn – spelet genom att höra varenda fiende 
som närmar sig.

Upplev varje detalj
Du missar aldrig en kula, ett fotsteg i grus eller en zombies jämmer tack vare en otrolig ljudskärpa 
och kraftfull, intensiv bas. Levererad av exponerade högtalarelement och bakåtriktade basportar.

Anpassningsbara ljus
Maxa din spelrigg med coola ljuseffekter som tar dig djupare in i handlingen. PC-spelhögtalarna 
JBL Quantum Duo har olika förinställningar för färg och ljusmönster. Sätt stämningen enkelt med 
ljuskontrollknappen.

Se takten
Genom att synkronisera ljusen med takten kan du både se och höra dina favoritlåtar. Visualisera din 
musik och välj stämning med Wave- eller Flow-ljusmönster. Eller pröva Solid-inställningen i valfri 
färg.

Bluetooth för trådlös musikströmning
Njut av trådlös ljudströmning med inbyggd Bluetooth.

Plug-and-play med intuitiva kontroller
Ingen ytterligare installation krävs. JBL Quantum Duo är plug-and-play-spelhögtalare som förbättrar 
varje spelupplevelse. Intuitiva kontroller betyder att du enkelt kan ändra volym och ljus medan du 
har fullt fokus på spelet.

Kompatibla med alla spelsystem
Anslut enkelt JBL Quantum Duo till valfritt system via ljudkabel och USB. Fullt kompatibla med PC, 
Mac, Windows och spelkonsoler.
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