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Lyd er overlevelse.
Det er på tide å gå opp et nivå med JBL Quantum 610 Wireless. JBL QuantumSURROUND gir 

en fullstendig oppslukende opplevelse. Og 50 mm drivere drevet av JBL QuantumSOUND 

SIGNATURE gjør hvert øyeblikk episk, enten du er på hemmelig oppdrag eller midt i en 

massiv kamp. Stemmen din blir hørt klart og tydelig med flipp-opp-mikrofonen, og du kan 

planlegge og legge strategi med teamet ditt på DISCORD, Skype og TeamSpeak. Nyt lengre 

avspilling med 40 timers batterilevetid, eller koble til USB-ladekabelen for ubegrensede 

spilleøkter. 
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Hva inneholder boksen?
JBL Quantum 610 Wireless-hodetelefoner
USB-ladekabel
3,5 mm lydkabel
Trådløs USB-pinne
Vindbeskyttende skum for mikrofonstativ
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Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 50 mm dynamiske drivere
	Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
	Frekvensrespons (mikrofon): 100 Hz–10 kHz
	Maks inngangseffekt: 30 mW
	Sensitivitet: 100 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
	Maksimum SPL: 95 dB
	Mikrofonens følsomhet: -40 dBV/Pa ved 1 kHz
	Impedans: 32 Ohm
	2,4 G trådløs senderstyrke: < 14 dBm
	2,4 G trådløs modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK
	2,4 G trådløs bærefrekvens:  

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1000 mAh) 
	Strømforsyning: 5 V 2 A
	Ladetid: 3 timer
	Spilletid med RGB-lys av: 40 timer
	Mikrofonens lydmønster: Ensrettet
	Vekt: 357 g

Funksjoner og fordeler 

Lev deg inn i spillet med JBL QuantumSURROUND™ og DTS
Bli oppslukt av spillet. Fordyp deg i en episk opplevelse og nyt lyden som strømmer fra alle kanter, alt 
levert av JBL QuantumSURROUND*. Også utstyrt med DTS headphone:X v2.0. Kun tilgjengelig på PC. 
*Kun tilgjengelig for PC med USB-tilkobling via JBL QuantumENGINE.

Kom i kjernen av spillet med JBL QuantumSOUND Signature
Hvert øyeblikk i spillet blir fylt av spenning, fra å snike seg inn på en fiende som lagde den minste lyd til å 
føle braket av store eksplosjoner. Med 50 mm drivere drevet av JBL QuantumSOUND SIGNATURE, vil du 
alltid ha et fortrinn.

Spill hele dagen med tapsfri 2,4 GHz trådløs teknologi
Det siste du trenger er å miste lyden i avgjørende øyeblikk, men med tapsfri 2,4 GHz trådløs spilling får 
du full frihet, enten du sitter i stolen eller går rundt på rommet.
* Trådløst kompatibel med PC, PlayStation (PS5 og PS4) og Nintendo Switch (bare ved dokking).
**Kablet tilkobling til PC, Playstation (PS5 og PS4), Xbox (Serie X | S og One) og Nintendo (Switch, Switch Lite), MAC, Mobil og VR.

Spill og lad opp samtidig
Kjør hardere og spill lenger. Koble til USB-ladekabelen for ubegrensede spilleøkter, eller nyt mer enn  
40 timers trådløs batterilevetid. Du trenger ikke å sette moroa på pause.

Stemmefokusert flipp-opp-mikrofon
Sørg for at stemmen din høres høyt og tydelig i kritiske øyeblikk med den retningsbestemte flipp-opp-
mikrofonen. Og takket være automatisk av/på- og dempefunksjon kan du raskt kutte ut når den virkelige 
verden kommer på døren.

Lett og slitesterk konstruksjon
Slår du deg ned for en maratonspilleøkt? Det lette, holdbare hodebåndet og de lærinnpakkede 
minneskum-øreputene holder deg komfortabel, selv når det begynner å bli intenst.

Bryter for spill-chat
Enten du trenger å snakke med venner eller diskutere strategi, er JBL Quantum 610 Wireless sertifisert 
for DISCORD, og kompatibel med andre chattetjenester som Skype, Zoom, Twitch og TeamSpeak.

JBL QuantumENGINE-kompatibilitet
Finjuster lyden din. Bruk PC-programvarepakken til å tilpasse alle lyd- og RGB-effekter, inkludert 
QuantumSURROUND, EQ, sidetone, mikrofoninnstillinger og mer.

Optimalisert for PC, kompatibel med flere plattformer
JBL Quantum 610 trådløse hodetelefoner er kompatible via 2,4 GHz trådløs tilkobling med PC, PS  
(PS5 og PS4) og Nintendo Switch (bare ved dokking). Kompatible med PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo 
Switch™, mobil, Mac og VR via 3,5 mm lydkabel. Funksjoner som er drevet av JBL QuantumENGINE  
(JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, mikrofoninnstillinger osv.) er kun tilgjengelige på PC.  
Se tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet.
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