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Lyd er overlevelse

Er disse stemmene bak deg? Fottrinn til venstre for deg? Å høre 
omgivelsene dine er avgjørende, men virkelig oppslukende lyd som gir 
deg den lille ekstra fordelen pleide å kreve hodetelefoner med ledning. 
Ikke nå lenger. JBL Quantum 910P Wireless-hodetelefoner leverer 
presis, dobbelt romlig høyoppløst lyd med integrert hodefølgesystem 
for å holde deg i sentrum av hendelsene. Ideell for Playstation, 
fungerer også trådløst med Nintendo Switch og PC og kablet med 
Xbox. Den trådløse tilkoblingen med lav forsinkelse betyr null opphold 
når du snakker med teamet, og aktiv støyreduksjon lar deg spille 
uten distraksjoner selv på steder med mye bråk. Quantum 910P gir 
trådløs funksjon med opptil 39 timer batteritid, men du kan til og med 
lade mens du spiller maratonøkter. Og med enestående ergonomisk 
komfort … slik at du kan spille lange økter. Slutt med ledning og spill på 
din måte.
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Quantum 910P Console Wireless

Funksjoner og fordeler
Få konkurransefortrinn med JBL QuantumSPATIAL 360™ på din Playstation 
Nyt JBL QuantumSPATIAL 360™ på Playstation og Nintendo 
Switch, gjennom USB-C-dongle/-adapter uten å gå gjennom JBL 
QuantumENGINE. Den integrerte hodesporingsteknologien gir deg 
den ekstra nøyaktigheten og akustiske tilstedeværelsen du trenger 
for å vinne spillet. JBL QuantumSPHERE 360™, med kraft fra JBL 
QuantumENGINE, gir deg 3D-lydposisjonering som er på profesjonelt 
nivå via USB-C-dongle/-adapter i Windows 10/11.

Vær inne i spillet med Hi-Res-sertifisert JBL QuantumSOUND Signature
Fra de minste fottrinn til den kraftigste eksplosjon gjør JBL 
QuantumSOUND Signature alle scener mer episke, og hver spiller mer 
konkurransedyktig. Hi-Res-sertifisert 50 mm neodym-drivere gir en 
oppslukende lydbalanse justert av JBL-audiologer og spesielt laget 
for spilling. Vår signaturlyd lager det mest realistiske lydbildet for en 
konkurransemessig fordel i alle kamper.

Trådløst system med lav forsinkelse
Forskjellen mellom å være i spillet og å starte på nytt kan være en 
brøkdel av et sekund. Det er derfor JBL Quantum 910P Console 
Wireless 2,4 GHz-tilkobling betyr at du alltid vil være tilkoblet uten 
forsinkelse.

Aktiv støyreduserende teknologi for spilling
JBL Quantum 910P Console Wireless’ Active Noise Cancelling er stilt 
inn for gamingmiljøer og fjerner uønsket bakgrunnslyd slik at du kan 
være helt oppslukt i oppdraget ditt uten forstyrrelser. 

Spill og lad opp samtidig
Spill hele dagen og natten med batterier som har 39 timers levetid (med 
dongle, opptil 45 timer med BT), og som lades mens du spiller med den 
inkluderte USB ladekabelen. I motsetning til noen lagkamerater der ute, 
stopper JBL Quantum 910P Console Wireless aldri – og skuffer deg 
aldri. USB-C-dongelen leveres med en USB-C til USB-A-tilkobling.

JBL Dual Source
Quantum 910P Console Wireless gjør at kommunikasjonen kommer 
fra to kilder samtidig: Mens dongelen holder deg tilkoblet spillet, lar BT 
5.2 deg snakke med vennene dine eller lytte til musikk.  

Slå-opp-for-å-dempe-mikrofon med ekko- og støyreduksjon
Ekko- og støyreduksjonsteknologi sikrer at teamet ditt hører deg 
med sylskarp klarhet. Og når du trenger å konsentrere deg er det 
bare å vippe opp den retningsbestemte mikrofonen for umiddelbar 
radiostillhet.

Holdbar og komfortabel design 
Det lette, slitesterke hodebåndet og de førsteklasses øreputene i 
minneskum er designet for total komfort, uansett hvor lenge du spiller.

Optimalisert for Playstation, kompatibel med flere plattformer
JBL Quantum 910P Wireless-hodetelefoner er kompatible via 
2,4 GHz trådløs tilkobling med Playstation™ (PS5 og PS4), PC og 
Nintendo Switch™ og Mac™ via Bluetooth 5.2 med Bluetooth-
kompatible enheter og via 3,5 mm lydkontakt med PC, PlayStation, 
Xbox™, Nintendo Switch™, mobil, Mac og VR. Funksjoner som 
er drevet av JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, 
RGB, EQ, mikrofoninnstillinger osv.) er kun tilgjengelige på PC. Se 
tilkoblingsveiledningen for kompatibilitet.

Tekniske spesifikasjoner
 � Driverstørrelse: 50 mm dynamiske drivere  
 � Frekvensrespons (passiv): 20 Hz – 40 kHz
 � Frekvensrespons (aktiv): 20 Hz – 20 kHz
 � Mikrofonfrekvensrespons: 100 Hz – 8 kHz
 � Maks inngangseffekt: 30 mW
 � Sensitivitet: 113 dB SPL ved 1 kHz / 1 mW
 � Maksimum SPL: 93 dB
 � Mikrofonens følsomhet: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
 � Impedans: 32 Ohm
 � 2,4 GHz trådløs senderstyrke: < 13 dBm
 � 2,4 GHz trådløs modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK
 � 2,4 GHz trådløs bærefrekvens: 2400 MHz – 

2483,5 MHz
 � Bluetooth-senders effekt: < 13 dBm
 � Bluetooth-senders modulasjon: GFSK, π/4 

DQPSK
 � Bluetooth-frekvens: 2402 MHz – 2483,5 MHz
 � Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, HFP 1.8
 � Bluetooth-versjon: V5.2 
 � Batteritype: Li-ion-batteri (3,7 V / 1300 mAh)
 � Strømforsyning: 5 V 2 A
 � Ladetid: 3,5 timer
 � Musikkavspillingstid med BT +2,4 HGhz på og 

ANC + RGB-belysning av: Opptil 34 timer
 � Taletid med BT+2,4 GHz på og ANC+RGB-

belysning av: Opptil 38 timer
 � Musikkavspillingstid med bare 2,4 GHz på og 

ANC+RGB-belysning av: Opptil 39 timer
 � Taletid med bare 2,4 GHz på og ANC+RGB-

belysning av: Opptil 44 timer
 � Musikkavspillingstid med kun BT på og 

ANC+RGB-belysning av: Opptil 45 timer
 � Taletid med kun BT på og ANC+RGB-belysning av: 

Opptil 47 timer
 � Mikrofonens lydmønster: Ensrettet
 � Vekt: 420 g
 � Øreklokkens dybde (cm) – 2,8 cm
 � Øreklokkens dybde (tommer) – 1,1 tommer
 � Øreklokke, ekstern høyde (cm) – 10,15 cm
 � Øreklokke, ekstern høyde (tommer) – 3,996 

tommer
 � Øreklokke ekstern bredde (cm) – 9,13 cm 
 � Utvendig bredde på øreklokke (tommer) – 3,594 

tommer
 � Øreklokke, innvendig høyde (cm) – 6,0 cm
 � Øreklokke, innvendig høyde (tommer) – 2,362 

tommer
 � Øreklokkens indre bredde (cm) – 4,95 cm
 � Øreklokke, innvendig bredde (tommer) – 1,949 

tommer

Hva inneholder boksen?
JBL Quantum 910P Console Wireless 
hodetelefoner
Mikrofon for kalibrering
USB-ladekabel
3,5 mm lydkabel
Trådløs USB-pinne
USB-C til USB-A-adapter
Vindbeskyttende skum for mikrofon
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