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Sound is Survival.
Kom deg til neste nivå med kraftige JBL Quantum Duo spillhøyttalere for PC. La deg oppsluke 

av handlingen med perfekt lyd og unike lyseffekter. Du kan enkelt høre hvor skuddene kommer 

fra, høre fienden snike seg mot deg og kjenne på brølet fra eksplosiv action. Med proprietær JBL 

surroundlyd for spill og Dolby Digital i et kult design som skiller seg ut. Eksponerte drivere og 

diskanter gir en helt utrolig klar lyd, som sørger for at ud aldri går glipp av et skritt, skudd eller 

hopp. Takket være ulike fargeinnstillinger og lysmønstre som lar deg personalisere oppsettet ditt, 

har spillingen aldri føltes mer ekte.



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

Hva inneholder boksen?
JBL Quantum Duo
1.5m Audio INN-kabel 
1.5m USB-kabel
Strømkabel 1.5m
Garantikort
Hurtigstartveiledning

Tekniske spesifikasjoner
	Model No.: JBL Quantum Duo
	Høyttalerelementer: 2,5" basshøyttaler, 

0,75" diskanthøyttaler
	Oppgitt utgangseffekt: 20 W RMS
	Frekvensrespons: 60 Hz – 20 KHz
	Signal til støyforhold: > 80 dB

Trådløs spesifikasjon
	Bluetooth-versjon: 4.2
	Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Frekvensområde for Bluetooth-sender: 

2402 MHz – 2480 MHz
	Bluetooth-senderens effekt: ≤12,5 dBm 

(EIRP)
	Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, 

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

Funksjoner og fordeler 

JBL QuantumSOUND signature
JBL QuantumSOUND Signature gjør hver eneste scene episk og hver eneste spillere mer 
konkurransedyktig, fra det letteste skritt til den kraftigste eksplosjon. Neodym-driverne på 2,5" med 
høy vandring levererer sammen med diskantene en lydkurve som er fintunet av JBLs audiologer, 
og spesielt utviklet for spill. Vår signatur-surroundlydteknologi, sammen med Dolby digital, skaper 
et utrolig realistisk lydbilde. Sørg for at du er maksimalt engasjert i spillet, og at du vinner – fordi du 
hører hver eneste fiende som nærmer seg.

Opplev hver eneste detalj
Med den utrolig klare lyden og kraftige, intense bassen, vil du aldri gå glipp av en kule, knasing i 
grusen eller et stønn fra de levende døde. Levert av eksponerte drivere og bakmonterte bassporter.

Egendefinerte lysinnstillinger
Gjør spillriggen din enda heftigere med kule lyseffekter som tar deg enda dypere inn i handlingen. 
JBL Quantum Duo PC-spillhøyttalere kommer med ulike fargeinnstillinger og lysmønstre. Du kan 
enkelt styre stemningen med lyskontrollknappen.

Se rytmen
Ved å synkronisere lysene med rytmen, sørger lydsynkroniseringen for at du både kan høre og se 
favorittlåtene dine. Visualiser musikken og velg stemning med lysmønstrene Wave eller Flow. Eller 
prøv Solid-innstillingen i den fargen du ønsker.

Bluetooth for trådløs strømming av musikk
Nyt trådløs strømming av musikk med innebygget Bluetooth.

Plug-and-play med intuitive kontroller
Det er ikke nødvendig med noe ytterligere oppsett. Plug-and-play JBL Quantum Duo PC-høyttalere 
gjør alle spillopplevelser bedre. Intuitive kontroller betyr at du enkelt kan endre volum og lys, slik at 
du alltid er fokusert og i øyeblikket.

Kompatible med alle spillsystemer
Du kobler enkelt JBL Quantum Duo PC-spillhøyttalere til alle systemer via lydinngangen og USB. 
Fullt kompatibel med PC, Mac, Windows og spillkonsoller.
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