
Ominaisuudet

 � Saat kilpailuetua, kun Xboxissasi 
on mukana JBL QuantumSPATIAL 
360™

 � Hi-Res-sertifioidun JBL 
QuantumSOUND Signature - 
tekniikan ansiosta olet pelin 
keskipisteessä

 � Lyhytviiveinen langaton järjestelmä
 � Pelaamista varten kehitetty 

aktiivinen vastameluteknologia  
 �  Pelaa ja lataa samanaikaisesti
 � JBL-kaksoislähde
 � Säädin peliäänille/juttelulle
 � Ylöskäännettäessä mykistyvä 

sankamikrofoni kaiun- ja 
melunvaimennuksella

 � Kestävä ja mukava muotoilu
 � Optimoitu Xboxille, yhteensopiva 

useiden alustojen kanssa.

Ääni on kaikki kaikessa

Kuuluvatko nuo äänet takaasi? Askeleet vasemmalta puoleltasi? 
Ympäristösi kuuleminen on erittäin tärkeää, mutta kilpailuetua 
antavaa todella kokonaisvaltaista äänenlaatua varten tarvittiin ennen 
langalliset kuulokkeet. Ei enää.  JBL Quantum 910X Wireless for Xbox™ 
-pelikuulokkeissa on tarkka, kaksitilainen korkearesoluutioinen 
äänentoisto integroidulla päänseurantatoiminnolla, mikä pitää sinut 
toiminnan keskipisteessä. Ihanteellinen Xboxille. Lisäksi se toimii 
Playstationin, Nintendo Switchin ja Windows-tietokoneiden kanssa. 
Lyhytviiveisen langattoman yhteyden ansiosta pidät yhteyttä tiimiisi 
ilman katkoja, ja aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta voit pelata 
häiriöttä meluisimmissakin paikoissa. JBL Quantum 910X Wireless for 
Xbox™ -pelikuulokkeissa on jopa 37 tunnin akunkesto, mutta sitä voi 
myös ladata pitkien pelisessioiden aikana. Ja ennennäkemättömän 
käyttömukavuuden ansiosta pitkiä pelisessioita tulee varmasti. Aika 
vapautua kaapeleista ja pelata omalla tavallasi. 
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Quantum 910X Wireless for Xbox

Ominaisuudet ja hyödyt
Saat kilpailuetua, kun Xboxissasi on mukana JBL QuantumSPATIAL 360™
Saat kaiken irti JBL QuantumSPATIAL 360™ -tilaäänestä Xboxissa, 
Playstationissa ja Nintendo Switchissä USB-A-donglen/-sovittimen 
välityksellä ilman tarvetta käyttää JBL QuantumENGINEä. Integroitu 
päänseurantatekniikka tarjoaa lisätarkkuutta ja akustista läsnäoloa, 
joita tarvitset voittaaksesi pelin. JBL QuantumSPHERE 360™ – jonka 
komentokeskuksena toimii JBL QuantumENGINE – voidaan yhdistää USB-A-
donglen/-sovittimen kautta Windows 10/11 -käyttöjärjestelmissä, ja se takaa 
ammattilaistason 3D-äänenpaikannuksen Windows-tietokoneissa.

Hi-Res-sertifioidun JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan ansiosta olet 
pelin keskipisteessä
Pienimmistäkin askelista kaikkein kovaäänisimpään räjähdykseen – JBL 
QuantumSOUND Signature tekee jokaisesta kohtauksesta spektaakkelin 
sekä jokaisesta pelaajasta kilpailukykyisemmän. Hi-Res-sertifioidut 50 mm:n 
neodyymielementit tuottavat kokonaisvaltaisen, JBL:n audiologien virittämän 
ja erityisesti pelaamiseen kehitetyn äänimaiseman. Tuotemerkin kuuluisa 
äänentoisto luo uskomattoman todentuntuisen äänimaiseman, mikä antaa 
kilpailuedun taisteluun kuin taisteluun.

Lyhytviiveinen langaton järjestelmä
Pelissä pysymisen ja uudelleen aloittamisen välinen ero voi olla kiinni sekunnin 
murto-osasta. Siksi JBL Quantum 910X Wireless for Xbox™ -pelikuulokkeiden 
2,4 GHz:n yhteys takaa, että linja ei katkea eikä siinä ole viiveitä.

Pelaamista varten kehitetty aktiivinen vastameluteknologia  
JBL Quantum 910X Wireless for Xbox -pelikuulokkeiden  peliympäristöön 
suunniteltu aktiivinen vastamelujärjestelmä eliminoi ei-toivotut taustaäänet – 
näin voit keskittyä tehtävääsi täydellisesti ilman häiriötekijöitä. 

 Pelaa ja lataa samanaikaisesti
Voit pelata vuorokauden ympäri 37 tuntia kestävän (donglella, jopa 42 t 
BT:n välityksellä) ja pelaamisen aikana latautuvan akun ansiosta. Tietyistä 
tiimitovereista poiketen JBL Quantum 910X Wireless for Xbox ei koskaan 
luovuta – eikä jätä sinua koskaan pulaan. USB-A-donglessa on USB-A–USB-C-
liitin.

JBL-kaksoislähde
JBL Quantum 910X Wireless for Xbox mahdollistaa samanaikaisen 
tiedonsiirron kahdesta lähteestä: dongle pitää sinut yhteydessä peliin, ja 
Bluetooth 5.2:n avulla voit puhua ystävillesi tai kuunnella musiikkia.  

Säädin peliäänille/juttelulle
Pelin ääniä ja juttelua tasapainottavalla balanssisäätimellä voit säätää äänen 
tasoja lennosta. Erillisten äänikorttien ansiosta kuulokkeissa kuuluvia 
peliääniä ja keskusteluääniä voidaan säätää täydelliseen tasapainoon ilman 
tarvetta keskeyttää peliä. 

Ylöskäännettäessä mykistyvä sankamikrofoni kaiun- ja melunvaimennuksella
Kaiun- ja melunvaimennustekniikka varmistaa, että tiimisi kuulee sinut 
veitsenterävästi. Ja kun haluat keskittyä, käännät vain sankamikrofonin ylös 
saadaksesi välittömän radiohiljaisuuden.

Kestävä ja mukava muotoilu
Kevyt ja kestävä pääpanta sekä ensiluokkaiset nahkapäällysteiset, 
muistivaahdolla täytetyt korvapehmusteet on suunniteltu tarjoamaan 
täydellistä mukavuutta pelin kestosta riippumatta.

Optimoitu Xboxille, yhteensopiva useiden alustojen kanssa.
JBL Quantum 910X Wireless for Xbox -pelikuulokkeet ovat yhteensopivat 
2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä Playstation™-konsolien (PS5 ja PS4), 
Windows-tietokoneiden ja Nintendo Switchin™ kanssa, Mac-tietokoneiden 
kanssa sekä Bluetooth-yhteensopivien (Bluetooth 5.2:n kautta) laitteiden 
kanssa, ja lisäksi 3,5 mm:n audioliitännän kautta Windows-tietokoneiden, 
PlayStationin, Xboxin™, Nintendo Switchin™, mobiililaitteiden, Mac™-
tietokoneiden ja virtuaalitodellisuuslaitteiden kanssa. JBL QuantumENGINE 
-ohjelmiston (JBL QuantumSURROUND, RGB, taajuuskorjain, 
mikrofoniasetukset jne.) ominaisuudet ovat käytettävissä vain PC-
tietokoneissa. Yhteensopivuuden voi tarkistaa liitettävyysoppaasta.

Tekniset tiedot:
 � Elementin koko: 50 mm:n dynaamiset 

elementit  
 � Taajuusvaste (passiivinen): 20 Hz – 40 kHz
 � Taajuusvaste (aktiivinen): 20 Hz – 20 kHz
 � Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 8 kHz
 � Enimmäisteho: 30 mW
 � Herkkyys: äänenpaineen taso 113 dB 1 kHz:ssä 

/ 1 mW:ssa
 � Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
 � Mikrofonin herkkyys: –38 dBV/Pa @ 1 kHz
 � Impedanssi: 32 ohmia
 � 2,4 GHz:n langattoman lähettimen teho: <11 dBm
 � 2,4 GHz:n langaton modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK
 � 2,4 GHz:n mobiiliverkko-operaattorin taajuus: 

2 400–2 483,5 MHz
 � Bluetooth-lähettimen teho: <13 dBm
 � Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 

DQPSK
 � Bluetooth-taajuus: 2 402–2 483,5 MHz
 � Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3, HFP 1.8
 � Bluetooth-versio: V5.2 
 � Akun tyyppi: litiumioniakku (3,7 V / 1 300 mAh)
 � Virtalähde: 5 V     2 A
 � Latausaika: 3,5 tuntia
 � Musiikin toistoaika Bluetooth ja 2,4 GHz päällä 

sekä aktiivinen melunvaimennus ja RGB-valot 
pois päältä: Enintään 34 t

 � Puheaika Bluetooth ja 2,4 GHz päällä sekä 
aktiivinen melunvaimennus ja RGB-valot pois 
päältä: Enintään 35 t

 � Musiikin toistoaika vain 2,4 GHz päällä sekä 
aktiivinen melunvaimennus ja RGB-valot pois 
päältä: Enintään 37 t

 � Puheaika vain 2,4 GHz päällä sekä aktiivinen 
melunvaimennus ja RGB-valot pois päältä: 
Enintään 37 t

 � Musiikin toistoaika vain Bluetooth päällä sekä 
aktiivinen melunvaimennus ja RGB-valot pois 
päältä: Enintään 42 t

 � Puheaika vain Bluetooth päällä sekä aktiivinen 
melunvaimennus ja RGB-valot pois päältä: 
Enintään 46 t

 � Mikrofonin suuntakuvio: yksisuuntainen
 � Paino: 420 g
 � Korvakupin syvyys (cm) – 2,8 cm
 � Korvakupin syvyys (tuumaa) – 1,1 tuumaa
 � Korvakupin ulkokorkeus (cm) – 10,15 cm
 � Korvakupin ulkokorkeus (tuumaa) – 3,996 

tuumaa
 � Korvakupin ulkoleveys (cm) -9,13 cm 
 � Korvakupin ulkoleveys (tuumaa) – 3,594 tuumaa
 � Korvakupin sisäkorkeus (cm) – 6,0 cm
 � Korvakupin sisäkorkeus (tuumaa) – 2,362 

tuumaa
 � Korvakupin sisäleveys (cm) – 4,95 cm
 � Korvakupin sisäleveys (tuumaa) – 1,949 tuumaa

Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum 910X Wireless for Xbox 
-pelikuulokkeet
Kalibrointimikrofoni
USB-latauskaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
Langaton USB-dongle
USB-A–USB-C-sovitin
Tuulisuoja mikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti | 
Turvallisuustiedot
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