
Sound is survival
Zijn die stemmen achter je? Voetstappen links van jou? Je omgeving horen is 

cruciaal. Voor indrukwekkend geluid waarmee je andere spelers te snel af 

bent had je voorheen een bekabelde headset nodig. Maar nu niet meer.  

De draadloze JBL Quantum 910 headset levert nauwkeurige, dubbele 

ruimtelijke audio met hoge resolutie. De geïntegreerde hoofdtracking 

houdt je midden in de actie. De draadloze verbinding met lage latentie zorgt 

ervoor dat er geen vertraging is als je met je team praat. Met Active Noise 

Cancelling kun je zonder afleiding spelen, zelfs op de lawaaierigste plekken. 

De draadloze Quantum 910 heeft een batterij die tot 39 uur meegaat, 

maar je kunt zelfs opladen terwijl je marathonsessies speelt. En met 

ongeëvenaard ergonomisch comfort...zul je zeker eindeloos blijven gamen.  

Weg met het snoer en speel op jouw manier.

Functies
 Pak een voorsprong op  

 je tegenspelers met JBL  
 QuantumSPHERE 360™ met  
 hoofdtracking op jouw pc

 Wees je tegenspelers te vlug af met  
 JBL QuantumSPATIAL 360™ op jouw  
 console

 Ga op in de game met JBL  
 QuantumSOUND Signature  
 gecertificeerd voor hoge resolutie

 Draadloos systeem met lage latentie

 Active Noise Cancelling technologie  
 voor gamen

 Tegelijkertijd opladen en spelen!

 Dubbele draadloze communicatie

 Audiochat-kiesnummer voor games  
 voor Discord

 Opklapbare boom-microfoon, echo-  
 en ruisonderdrukking

 Comfortabel en duurzaam design

 Geoptimaliseerd voor pc’s,   
 compatible met meerdere  
 platforms
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Functies en eigenschappen
Pak een voorsprong op je tegenspelers met JBL 
QuantumSPHERE 360™ met hoofdtracking op jouw pc 
JBL QuantumSPHERE 360™, aangedreven door JBL 
QuantumENGINE, beschikbaar via de USB-C-dongle/
adapter biedt je professionele 3D-audio op jouw pc. 
Het algoritme met de geïntegreerde sensor voor 
hoofdtracking en de by-pack-microfoon is exclusief 
gemaakt voor de draadloze JBL Quantum 910. Dit geeft 
pc-gamers de meest innovatieve en instinctieve audio-
ervaring. JBL QuantumENGINE is ook uitgerust met DTS 
Headphone X: v2.0. 

Wees je tegenspelers te vlug af met JBL QuantumSPATIAL 
360™ op jouw console 
Geniet van JBL QuantumSPATIAL 360™ op consoles, 
via de USB-C-dongle/adapter zonder gebruik van de 
JBL QuantumENGINE. De geïntegreerde hoofdtracking 
technologie zorgt voor extra nauwkeurigheid en 
akoestische prestaties om de game te kunnen winnen.

Ga op in de game met JBL QuantumSOUND Signature 
gecertificeerd voor hoge resolutie 
JBL QuantumSOUND Signature maakt elke scène, van 
de zachtste voetstappen tot de hardste explosies, tot 
een episch gevecht en geeft elke speler net dat kleine 
beetje extra. De hoge resolutie 50 mm neodymium drivers 
bieden een geweldige geluidservaring. Deze zijn speciaal 
afgesteld door de audiospecialisten van JBL en specifiek 
ontworpen voor gaming. Onze kenmerkende audio 
creëert het meest realistische geluidslandschap waarmee 
je tegenspelers de baas zult zijn.

Draadloos systeem met lage latentie 
Het verschil tussen blijven gamen en opnieuw beginnen 
kan een fractie van een seconde zijn. Daarom zorgt de 
2,4 GHz-verbinding van de draadloze JBL Quantum 910 
ervoor dat je altijd verbonden blijft zonder vertraging.

Active Noise Cancelling technologie voor gamen 
De draadloze JBL Quantum 910 is afgesteld voor gamen 
en Active Noise Cancelling elimineert de geluiden om je 
heen zodat je volledig gefocust kunt blijven op je missie.  

Tegelijkertijd opladen en spelen! 
Game de hele dag en nacht met 39 uur batterijduur die 
tijdens het spelen oplaadt met de meegeleverde USB-
oplaadkabel. In tegenstelling tot andere headsets laat 

de draadloze JBL Quantum 910 je nooit in de steek. De 
USB-C-dongle wordt geleverd met een USB-C-naar-USB-A-
aansluiting.

Dubbele draadloze communicatie 
De draadloze Quantum 910 maakt het mogelijk om de 
communicatie tegelijkertijd uit twee bronnen te laten 
komen: terwijl de dongle je verbonden houdt met de game, 
maakt Bluetooth het mogelijk om met je vrienden te praten 
of naar muziek te luisteren.  

Audiochat-kiesnummer voor games voor Discord 
Dankzij de aparte geluidskaarten kun je met de Discord-
compatibele wijzerplaat de perfecte balans tussen 
game- en chataudio in je headset aanpassen zonder de 
actie te onderbreken. De draadloze Quantum 910 maakt 
het mogelijk om de communicatie tegelijkertijd uit twee 
bronnen te laten komen: terwijl de dongle je verbonden 
houdt met de game, maakt Bluetooth het mogelijk om met 
je team te praten.

Opklapbare boom-microfoon, echo- en ruisonderdrukking 
Echo- en ruisonderdrukkingstechnologie zorgt ervoor 
dat jouw team jou haarscherp kan horen. En wanneer je je 
moet concentreren, klap je de unidirectionele microfoon 
omhoog voor onmiddellijke radiostilte.

Comfortabel en duurzaam design 
De lichtgewicht, duurzame hoofdband en de 
met hoogwaardig leer beklede oorkussens van 
geheugenschuim zijn ontworpen voor comfort, hoe lang je 
ook speelt.

Geoptimaliseerd voor pc’s, compatible met meerdere 
platforms 
De draadloze JBL Quantum 910 headset is compatible via 
2,4 GHz draadloze verbinding met pc, Playstation™ (PS5 en 
PS4) en Nintendo Switch™, via Bluetooth 5.2 met Bluetooth-
compatible apparaten en via 3,5 mm audio-aansluiting met 
pc, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac en 
VR.  De functies aangedreven door JBL QuantumENGINE 
(JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, microfooninstellingen 
enz.) zijn alleen beschikbaar op pc. Raadpleeg de 
connectiviteitshandleiding voor compatibiliteit.

QUANTUM 910 Wireless

Draadloze over-ear performance gamingheadset met hoofdtracking, Active Noise Cancelling en Bluetooth



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

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN International Industries, 
Incorporated, registered in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their respective owners. The terms HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia 
Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Les termes HDMI, 
le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI 
Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Features, specifications and 
appearance are subject to change without notice.

Technische specificaties
Algemene specificaties

 Drivergrootte: 50 mm dynamische drivers  
 Frequentie bereik (passief): 20 Hz - 40 kHz
 Frequentie bereik (actief): 20 Hz - 20 kHz
 Frequentiebereik microfoon: 100 Hz - 8 kHz
 Max. ingangsvermogen: 30 mW
 Gevoeligheid: 111 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
 Maximale SPL: 93 dB
 Gevoeligheid microfoon: - 38 dBV/Pa bij 1 kHz
 Impedantie: 32 ohm
 2,4 GHz draadloos zendervermogen: <13 dBm
 2,4 GHz draadloze modulatie: GFSK, /4 DQPSK
 2,4 GHz Frequentie draadloze operator: 2400 

MHz - 2483.5 MHz
 Vermogen Bluetooth-zender: <13 dBm
 Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, /4 DQPSK
 Bluetooth-frequentie: 2400 MHz - 2483.5 MHz
 Bluetooth-profielversie: A2DP 1,3, HFP 1,8
 Bluetooth-versie: V5.2 
 Type batterij: Lithium-ionbatterij (3,7 V/1300 

mAh)
 Voeding: 5 V     2 A
 Oplaadtijd: 2 uur 

Verpakkingsinhoud:
Draadloze JBL Quantum 910 headset
Kalibratiemicrofoon
USB-oplaadkabel
3,5 mm audiokabel
Draadloze USB-dongle
USB-C naar USB-A-converter
Windschermschuim voor microfoon
Beknopte handleiding | Garantiekaart | 
Veiligheidsinformatieblad
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 Afspeeltijd muziek met RGB-verlichting uit: 39 
uur

 Spreektijd met alleen 2.4GHz aan en ANC+RGB-
verlichting uit: 44 uur

 Speelduur van muziek met alleen BT aan en 
ANC+RGB-verlichting uit: 45 uur

 Spreektijd met alleen BT aan en ANC+RGB-
verlichting uit: 47 uur

 Microfoonopnamepatroon: Gericht
 Gewicht: 420 g
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