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Sound is Survival.
Nå næste level med de kraftfulde JBL Quantum Duo Spilhøjttalere til PC. Dyk ned i kampens 

hede med perfekt lyd og unikke lyseffekter. Afslør fjendernes angreb, hør dem snige sig ind 

på dig, og mærk brølet fra eksplosiv action. Med special-udviklet JBL-surroundlyd til gaming 

og Dolby Digital i et cool og iøjnefaldende design. Du misser ikke et eneste skridt, skud eller 

spring med disse udækkede lydenheder, som leverer utrolig klar lyd. Du kan tilpasse personlige 

farveindstillinger og lysmønstre, så spiloplevelsen bliver mere realistisk end nogensinde.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Hvad er der i æsken:
JBL Quantum Duo
1.5m audio in kabel
1.5m USB-kabel
1.5m strømkabel 
Garantikort
Lynstartvejledning

Tekniske specifikationer:
	Model No.: JBL Quantum Duo
	Transducere: 2.5" bas, 0.75" diskant
	Nominel udgangseffekt: 20 W RMS
	Frekvensområde: 60 Hz – 20 kHz
	Signal til støj-forhold: > 80 dB

Trådløs specifikation
	Bluetooth-version: 4.2
	Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 

2402 MHz – 2480 MHz
	Bluetooth-sendeeffekt: ≤12.5 dBm (EIRP)
	Bluetooth-sendemodulation: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
Mål
	Mål (B x H x D): 89 x 210 x 176 mm, hver
	Vægt: 2,8 kg

Funktioner og fordele 

JBL QuantumSOUND signature
Fra de mindste fodtrin til de mest larmende eksplosioner: JBL QuantumSOUND Signature gør alle 
scener episke – og alle gamere mere opsatte på at konkurrere! Neodym-enheder og diskanter 
på 2,5" med højt udsving leverer en lydkurve, der er finjusteret af JBL’s lydteknikere – og særligt 
designet til gaming. Vores kendte surround-teknologi og Dolby digital skaber det mest realistiske 
lydunivers. Lev dig helt ind i spillet, og vind opgøret, fordi du hører alle fjenderne, før de hører dig.

Oplev alle detaljer
Du går aldrig glip af en kugle, en knasen i gruset eller et støn fra en døende fjende. Takket være 
den utroligt klare lyd og kraftfulde, intense bas.  Leveret af udækkede enheder og bagudvendte 
basporte.

Justerbart lys
Du kan toptune dit spilgrej med seje lyseffekter, der fører dig helt ind i kampens hede. JBL Quantum 
Duo Spilhøjttalere til PC kommer med forskellige farveindstillinger og lysmønstre. Du justerer let 
stemningen med lyskontrolknappen.

Se rytmen
Når du synkroniserer lyset til rytmen, kan du både se og høre dine yndlingssange. Visualiser din 
musik, og vælg din vibe med bølgende eller svævende lysmønstre. Eller prøv en enkelt farve i den 
nuance, du foretrækker.

Bluetooth til trådløs musikafspilning
Nyd trådløs afspilning med indbygget Bluetooth.

Plug-and-play med intuitiv betjening
Ingen ekstra opsætning påkrævet. Plug-and-play JBL Quantum Duo PC-højttalere forbedrer enhver 
spil-oplevelse. Med den intuitive betjening kan du let justere lydstyrke og lys, så du er fri til at 
fokusere på øjeblikket.

Kompatibel med alle spilsystemer
Du kan let forbinde JBL Quantum Duo PC spil-højttalere til ethvert system via lydindgang og USB. 
Fuldt kompatibel med PC, Mac, Windows og spilkonsoller.
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