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Ääni on kaikki kaikessa.
Siirry seuraavalle tasolle JBL Quantum 810 Wireless -pelikuulokkkeilla, joiden Hi-Res-sertifioitu 

JBL QuantumSOUND saa pienimmätkin yksityiskohdat kuulostamaan kristallinkirkkailta, ja 

DTS Headphone:X 2.0 -teknologialla varustettu JBL QuantumSURROUND puolestaan tarjoaa 

optimaalisen tilaäänen pelaamista varten. 2,4 GHz:n langattoman yhteyden, Bluetooth 5.2 

-suoratoiston sekä 43 tuntia kestävän ja pelaamisen aikana latautuvan akun ansiosta et 

menetä hetkeäkään. Peliympäristöihin suunniteltu, puheääntä painottava sankamikrofoni- ja 

vastamelutekniikka takaavat, että äänesi kuuluu selkeästi riippumatta siitä, puhutko strategiasta 

tiimisi kanssa vai tilaatko pizzaa. Säädä Discord-sertifioidulla säätimellä äänet täydelliseen 

tasapainoon, jotta voit hallita peliäsi koko päivän tai yön pienemmän 2,4 GHz:n dongelin ja 

ensiluokkaisten nahkaverhoiltujen muistivaahtoisten korvapehmusteiden ansiosta.
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Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum 810 Wireless -pelikuulokkeet
USB-latauskaapeli
3,5 mm:n audiokaapeli
Langaton USB-suojausavain
Tuulisuoja mikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti | Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 50 mm:n dynaamiset 

elementit
	Taajuusvaste (aktiivinen): 20 Hz – 20 kHz
	Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
	Enimmäisteho: 30 mW
	Herkkyys: 95 dB SPL @ 1kHz / 1mW
	Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
	Mikrofonin herkkyys: -38 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedanssi: 32 ohmia
	2,4 GHz:n langattoman lähettimen teho: 

<13 dBm
	2,4 Ghz:n langaton modulaatio: π/4 DQPSK
	2,4 Ghz:n mobiiliverkko-operaattorin taajuus: 

2 403,35 MHz – 2 479,35 MHz
	Bluetooth-lähettimen teho: <12 dBm
	Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-taajuus: 2400–2483.5 MHz
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3, HFP 1.8
	Bluetooth-versio: V5.2.0
	Akun tyyppi: litiumioniakku (3,7 V / 1 300 mAh)
	Virtalähde: 5 V 2 A
	Latausaika: 3.5 tuntia
	Musiikin toistoaika RGB-valaisu pois päällä: 

43 tuntia
	Mikrofonin suuntakuvio: yksisuuntainen
	Paino: 418 g

Ominaisuudet ja hyödyt 
Kaksoistilaääni
JBL QuantumSURROUND- ja DTS Headphone:X 2.0 -tekniikoiden ansiosta voit kokea kokonaisvaltaisen 
monikanavaisen 3D-äänentoiston kaikkialla ympärilläsi.

Kristallinkirkkaat yksityiskohdat Hi-Res-ajurien ansiosta
Koe kokonaisvaltainen JBL QuantumSOUND -äänentoisto. 50 mm:n Hi-Res-kuuloke-elementit 
paikantavat äänen pienimmätkin yksityiskohdat, jotta voit erottaa äärimmäisen tarkasti niin 
vastustajasi aiheuttaman katkeavan oksan risahduksen kuin takanasi lähestyvän zombilauman 
askeleet. Pelissä ääni on kaikki kaikessa.

Kaksinkertaiset langattomat yhteydet
Häviöttömän 2,4 GHz:n langattoman yhteyden ja Bluetooth 5.2:n ansiosta voit eliminoida ääniviiveet 
ja -katkokset.

Pelaamista varten kehitetty aktiivinen vastameluteknologia  
JBL Quantum 810 Wireless -pelikuulokkeiden pelaamista varten suunniteltu aktiivinen 
vastamelujärjestelmä eliminoi ei-toivotut taustaäänet, jotta voit keskittyä tehtävääsi täydellisesti 
ilman häiriötekijöitä.

Pelaa ja lataa samanaikaisesti
Pelaa vuorokauden ympäri 43 tuntia kestävän, pelaamisen aikana latautuvan akun ansiosta. 
Tietyistä tiimitovereista poiketen JBL Quantum 810 Wireless ei koskaan luovuta – eikä jätä sinua 
koskaan pulaan.

Discord-yhteensopiva peliääni/chat-säädin  
Erillisten äänikorttien ansiosta ja Discord-sertifioidun säätimen avulla voit mukauttaa pelikuulokkeista 
kuuluvia peliääniä ja keskusteluääniä täydelliseen tasapainoon ilman, että sinun tarvitsee keskeyttää pelisi.

Suuntamikrofoni
Mykistystoiminnolla ja kaiunvaimennustekniikalla varustettu sekä puheääntä painottava  
JBL Quantum 810 Wireless -pelikuulokkeiden mikrofoni takaa aina selkeän ja kuuluvan 
äänentoiston riippumatta siitä, puhutko strategiasta tiimisi kanssa vai tilaatko pizzaa.

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

Optimoitu PC-tietokoneille, yhteensopiva useiden alustojen kanssa
JBL Quantum 810 Wireless -kuulokemikrofoni on yhteensopiva 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä 
PC-tietokoneiden, PS™-konsolien (PS5 ja PS4) ja Nintendo Switchin™ kanssa (vain telakoinnin 
aikana), Bluetooth-yhteensopivien (Bluetooth 5.2) laitteiden kanssa sekä PC-tietokoneiden, 
PlayStation-konsolien, Xbox™-konsolien, Nintendo Switchin, mobiililaitteiden, Mac-tietokoneiden ja 
virtuaalitodellisuuslaitteiden 3,5 mm:n ääniliitännän kautta. JBL QuantumENGINE -ohjelmiston  
(JBL QuantumSURROUND, RGB, taajuuskorjain, mikrofoniasetukset jne.) ominaisuudet ovat 
käytettävissä vain PC-tietokoneissa. Yhteensopivuuden voi tarkistaa liitettävyysoppaasta.
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