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Sound is Survival.
JBL Quantum 600 2,4 GHz trådløse spillehodetelefoner er laget for konsentrasjon og ytelse, og 

gir deg et fortrinn over konkurrentene med klar og oppslukende lyd. JBL QuantumSURROUND™-

lyd gjengir et bredere, mer realistisk rommiljø, slik at du får med deg hver minste detalj. Den 

stemmefokuserte mikrofonbøylen sikrer klar kommunikasjon med andre spillere, mens den 

DISCORD-sertifiserte bryteren gjør det enkelt å justere spill- og chattelyd. Minneskumpolstrede 

øreputer med lærtrekk holder komforten oppe, og med 14-timers batteritid kan du trådløst og 

uhindret nyte lange spilleøkter. Vinn over konkurrentene og få en klar, lydmessig fordel med JBL 

Quantum 600-hodetelefoner.
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QUANTUM 600
Trådløse, øredekkende prestasjonshodetelefoner for spill med surround-system og balansekontroll for spill- og chat

Hva inneholder boksen?
JBL Quantum 600-hodetelefoner
Type-C til Type-A ladekabel
3,5 mm lydkabel
Trådløs USB-pinne
Vindbeskyttende skum for mikrofon
QSG | Garantikort | Sikkerhetsark

Tekniske spesifikasjoner
	Driver-størrelse: 50 mm dynamiske drivere
	Frekvensrespons: 20 Hz – 40 kHz
	Mikrofon frekvensrepsons: 100 Hz–10 kHz
	Maks inngangseffekt: 30 mW
	Sensitivitet: 100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
	Maksimum SPL: 97 dB
	Mikrofonens følsomhet: 

-40 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedans: 32 Ohm
	2,4 G trådløs senderstyrke: < 4 dBm
	2,4 G trådløs modulasjon: π/4-DQPSK
	2,4 G trådløs bærefrekvens: 

2403,35 MHz–2479,35 MHz
	Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1300 mAh)
	Strømforsyning: 5 V 2 A
	Ladetid: 2 timer
	Spilletid med RGB-lys av: 14 timer
	Mikrofonens lydmønster: Ensrettet
	Vekt: 346 g

Funksjoner og fordeler 

Lev deg inn i spillet med JBL QuantumSURROUND™ og DTS  
Med avanserte algoritmer simulerer JBL QuantumSURROUND™ imponerende flerkanalslyd for å gi et 
fantastisk, realistisk og romslig lydbilde med en oppslukende, cinematisk dybde som gir deg en ekte 
lydfordel over konkurrentene. Også utstyrt med DTS headphone:X v2.0. 

Kom i kjernen av spillet med JBL QuantumSOUND Signature  
Fra de minste fottrinnene til den kraftigste eksplosjonen. JBL QuantumSOUND Signature gjør alle 
scener episke og alle spillere mer konkurransedyktige. 50 mm neodym-drivere gir en lydkurve som er 
spesialdesignet for spillere. Omgi deg selv i det mest realistiske lydbildet for en konkurransefordel i enhver 
kamp.   

Tapsfrie 2,4GHz trådløse hodetelefoner  
Reis deg og ta en matbit uten å ta av deg hodetelefonene. JBL Quantum 600 er tapsfrie 2,4GHz trådløse 
spillehodetelefoner komplett med 14-timers batterilevetid.  

Holdbare og lette, så du kan spille enda lenger  
Det lette, robuste hodebåndet med minneskumpolstrede øreputer i skinntrekk er designet for lengre 
spilleøkter. Avtagbare øreputer som gjør hodetelefonene enkle å rengjøre.   

Med stemmefokusert, retningsbestemt flipp-opp-mikrofon som sørger for at du blir hørt  
JBL Quantum 600-hodetelefoner lar deg tydelig kalle på troppene og motstanderne. Den stemmefokuserte 
flipp-opp-mikrofonen sørger for krystallklar kommunikasjon og følger med automatiserte av/på-funksjoner 
og en rekke dempefunksjoner.  

Sømløs kommunikasjon med balansekontroll som justerer mellom spill- og chat  
DISCORD-sertifisert balansekontroll lar deg umiddelbart justere lydnivået i chatten. Separate lydkort 
håndterer spill og chattelyd, som tillater deg å bestemme korrekt balanse på hodetelefonene uten å forlate 
spillet. Også kompatibel med Teamspeak, Skype og andre tjenester.  

Kompatibel med alle favorittplattformene dine  
JBL Quantum 600-headsettet er kompatibelt via 2.4GHz trådløs tilkobling  med PC, PS4, Mac and VR. Men 
er også kompatibeilt via 3.5mm mini- jack med PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, Mobil, Mac 
og VR. JBL QuantumSURROUND er kun tilgjengelig for PC. Sjekk tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet.   

Brukervennlig JBL QuantumENGINE-PC programvare  
Den oppslukende surround-lyden drives av JBLs egen, unike JBL QuantumENGINE PC-programvare. 
Velg dine foretrukne surround-lydinnstillinger og tilpass JBL Quantum 600-spillehodetelefonene fra et 
brukervennlig dashbord hvor du kan lagre ulike profiler, RGB-effekter og konfigurere mikrofoninnstillinger. 
Du kan også justere equalizeren eller velge fra 6 forhåndsinnstilte moduser.


