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Sound is Survival.
Ga voor de  draadloze  JBL Quantum  810  met  JBL  QuantumSOUND  en  Hi-Res-certificering   

om  zelfs de kleinste  details perfect te kunnen horen.  JBL QuantumSURROUND  zorgt voor 

het beste ruimtelijke surround-geluid voor gaming met DTS Headphone: X versie 2.0 technologie. 

Met een 2,4 GHz draadloze verbinding, Bluetooth 5.2 streaming en batterij van 43 uur die oplaadt 

terwijl je speelt, hoef je nooit meer een seconde te missen. De spraakgestuurde microfoon 

en ruisonderdrukkingstechnologie zijn ontworpen voor gaming en zorgen ervoor dat je altijd 

duidelijk verstaanbaar bent. Of je nu een strategie bespreekt met je team of een pizza bestelt. 

Pas de Discord-gecertificeerde wijzerplaat aan voor de perfecte balans. Game de hele dag en 

nacht door met het gemak van een kleinere 2,4 GHz dongle en het comfort van hoogwaardige 

met leer beklede oorkussens van geheugenschuim.
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Verpakkingsinhoud:
JBL Quantum 810 draadloze headset
USB-kabel voor opladen
3,5 mm audiokabel
Draadloze USB-dongle
Plopkap voor microfoon
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Technische specificaties:
	Driver grootte: 50 mm Dynamische drivers
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Frequentiebereik microfoon: 100 Hz – 10 kHz
	Max ingangsvermogen: 30 mW
	Gevoeligheid: 95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
	Maximum SPL: 93 dB
	Microfoon gevoeligheid: -38 dBV @1 kHz / Pa
	Impedantie: 32 ohm
	2.4G Draadloos zendvermogen: <13 dBm
	2.4G Draadloze modulatie: DQPSK
	2.4G Draadloze draaggolffrequentie: 2400 

MHz  - 2483.5 MHz
	Bluetooth zendvermogen: <12 dBm
	Bluetooth zendmodulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 

8DPSK
	Bluetooth frequentie: 2.400 MHz - 2.483.5 

MHz
	Bluetooth-profielversie: A2DP 1.3, HFP 1.8
	Bluetooth-versie: V5.2.0
	Batterij type: Li-ion batterij (3.7 V / 1300 mAh)
	Stroomvoorziening: 5 V # # 2 A
	Oplaadtijd: 3.5 uur
	Speeltijd muziek met RGB-verlichting uit:  

43 uur
	Microfoon pickup-patroon: Unidirectioneel
	Microfoon grootte: 4 mm x 1,5 mm
	Gewicht: 418 g

Functies en eigenschappen 
Dual surround sound  
Het voelt alsof je middenin de game zit met JBL QuantumSURROUND en DTS Headphone:X versie 
2.0-technologie. Je ervaart overal om je heen geweldige, multikanaals 3D-audio.

Hoor elk detail met Hi-Res-drivers
Geniet van JBL QuantumSOUND. Hi-Res 50mm drivers zorgen ervoor dat je zelfs de kleinste details 
haarscherp kunt horen. Van een takje dat knakt wanneer een vijand je besluipt, tot een horde 
zombies die achter je aan zitten. Als het gaat om gamen, is geluid essentieel.

Dual Wireless 
Mis nooit meer een seconde met de dubbele oplossingen van draadloze 2,4 GHz en Bluetooth 5.2 
verbindingen. Vertraging en verlies van geluid wordt geëlimineerd.

Active Noise Cancelling technologie voor gamen
De draadloze JBL Quantum 810 is ontworpen voor gamen en Active Noise Cancelling elimineert 
achtergrondgeluiden zodat je volledig gefocust kunt blijven op je missie.

Tegelijkertijd opladen en spelen
Game de hele dag en nacht met 43 uur batterij die tijdens het spelen oplaadt. In tegenstelling tot 
andere headsets laat de draadloze JBL Quantum 810 je nooit in de steek.

Audiochat-kiesnummer voor games voor Discord
Dankzij de aparte geluidskaarten kun je met de Discord-gecertificeerde wijzerplaat de perfecte 
balans tussen game- en chataudio in je headset aanpassen zonder de actie te onderbreken.

Richtingsmicrofoon
De spraakgerichte boommicrofoon van de draadloze JBL Quantum 810 met opklapbare mute- en 
echo-onderdrukkingstechnologie zorgt ervoor dat je altijd luid en duidelijk doorkomt, of je nu met je 
team praat of een pizza bestelt.

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 JBL Quantum 810 draadloze headset is compatibel via 2,4 GHz draadloze verbinding 
met pc, PS™ (PS5 en PS4) en Nintendo Switch™ (alleen bij docking), via Bluetooth 5.2 met 
Bluetooth-compatibele 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.
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