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Sound is Survival.
Ga een niveau hoger met de  draadloze JBL Quantum 610. JBL QuantumSURROUND 

biedt een geweldige ervaring. En de 50 mm drivers die worden aangedreven door  

JBL QuantumSOUND SIGNATURE zorgen voor fantastisch geluid. Of je nu op een 

geheime missie bent of een keiharde battle aan het voeren bent. Met de opklapbare 

boom-microfoon ben je goed verstaanbaar. En via DISCORD, Skype en TeamSpeak kun je 

tactieken bespreken met je team. Game langer met een batterijduur van 40 uur, of sluit de 

headset aan met de USB-oplaadkabel om eindeloos door te gaan. 
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Verpakkingsinhoud:
JBL Quantum 610 draadloze headset
USB-oplaadkabel
3,5 mm audiokabel
Draadloze USB dongle
Windschermschuim voor boommicrofoon
QSG | Garantiekaart | Veiligheidsblad

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 50 mm dynamische drivers
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Frequentiebereik microfoon: 100 Hz – 10 kHz
	Max. ingangsvermogen: 30 mW
	Gevoeligheid: 100 dB SPL @ 1 kHz / 1 MW
	Maximale SPL: 95 dB
	Gevoeligheid microfoon: -40 dBV/Pa bij 1 kHz
	Impedantie: 32 ohm
	2,4 GHz draadloos zendervermogen: <14 dBm
	Modulatie 2,4 G draadloos: GFSK, π/4 DQPSK
	2,4 G Frequentie draadloze operator:  

2400 MHz – 2483,5 MHz
	Type batterij: Lithium-ionbatterij  

(3,7 V / 1000 mAh) 
	Voeding: 5 V 2 A
	Oplaadtijd: 3 uur
	Afspeeltijd muziek met RGB-verlichting uit: 

40 uur
	Microfoonopnamepatroon: Gericht
	Gewicht: 357 g

Functies en eigenschappen 
Beleef de game met JBL QuantumSURROUND™ en DTS
Focus je op het spel. Ga op in de game met geluid dat overal vandaan komt, dankzij  
JBL QuantumSURROUND*. Uitgerust met DTS headphone:X v2.0. Alleen beschikbaar op pc.
*Alleen beschikbaar voor pc met USB-aansluiting via de JBL QuantumENGINE.

Ga op in de game met JBL QuantumSOUND Signature
Elk moment van spelen is spannend, van het besluipen van een vijand tot het voelen van een enorme 
explosie. Met 50 mm drivers aangedreven door JBL QuantumSOUND SIGNATURE heb je een voorsprong 
in geluid.

De hele dag door gamen met draadloze 2,4 GHz verbinding zonder verlies
Het laatste wat je wilt is dat je audio wegvalt op een belangrijk moment. Met de draadloze 2,4 GHz 
verbinding zonder verlies van gaming-kwaliteit, ervaar je volledige vrijheid. Of je nu lekker in een stoel zit, 
of juist door de kamer loopt.
* Draadloos compatible met pc, PlayStation (PS5 en PS4) en Nintendo Switch (alleen bij docking).
** Bekabelde verbinding met pc, PlayStation (PS5 en PS4), Xbox (Series X | S en One) en Nintendo (Switch, Switch Lite), MAC, Mobile 
en VR.

Tegelijkertijd opladen en spelen!
Speel harder en langer. Sluit de USB-oplaadkabel aan voor onbeperkte gamingsessies of geniet van een 
draadloze batterijduur van meer dan 40 uur. Pauzeer wanneer jij dat wilt.

Opklapbare boommicrofoon met stemfocus
Zorg ervoor dat je stem luid en duidelijk overkomt met de opklapbare, directionele boom-microfoon. 
En dankzij de functie voor automatisch in-/uitschakelen en dempen kun je het geluid van de game 
gemakkelijk stilleggen.

Lichtgewicht, duurzame constructie
Klaar voor een marathongamesessie? De lichtgewicht, duurzame hoofdband en met leer beklede 
oorkussens van geheugenschuim zorgen voor comfort, geschikt voor urenlang gebruik.

Game-chat-wieltje
Of je nu tactieken wilt bespreken of gewoon bij wilt praten met je vrienden, de draadloze JBL Quantum 
610 is gecertificeerd voor DISCORD en compatible met andere chatservices zoals Skype, Zoom, Twitch 
en TeamSpeak.

Geschikt voor JBL QuantumENGINE
Verfijn je audio. Gebruik de pc-softwaresuite om al je geluid en RGB-effecten aan te passen, waaronder 
QuantumSURROUND, EQ, achtergrondgeluid, microfooninstellingen en meer.

Geoptimaliseerd voor pc’s, compatible met meerdere platforms
De JBL Quantum 610 draadloze headset is via een 2,4 GHz draadloze verbinding compatible met een 
pc, PS (PS5 en PS4) en Nintendo Switch (alleen bij docking). Compatible met de pc, PlayStation™, 
Xbox™, Nintendo Switch™, mobiele telefoon, Mac en VR via een 3,5 mm audio-aansluiting. 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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