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Ääni on kaikki kaikessa.
JBL Quantum TWS -pelinappikuulokkeiden avulla voit pelata missä tahansa ja kuulla kaiken. 

Aidosti mukautuva melunvaimennus rajoittaa häiriötekijöitä, kun uppoudut tarkkaan surround-

ääneen. Tai jos sinun täytyy hypätä takaisin todelliseen maailmaan, JBL Dual Source mahdollistaa 

nopean ja helpon siirtymisen peliäänestä saapuviin puheluihin, samalla kun Ambient Aware pitää 

sinut valppaana ympäristösi tapahtumista. Yhteensopiva kaikkien Bluetooth-lähteiden kanssa, 

vaihto laitteesta toiseen sujuu saumattomasti missä tahansa seikkailuissa. Liitä helposti ja 

nopeasti Bluetooth-älypuhelimiin ja muodosta 2,4 GHz:n lyhytviiveiset yhteydet yhteensopiviin 

laitteisiin. Mukana tuleva ja USB-C-donglen sisältävä latauskotelo antaa lisävirtaa 16 tunniksi 

nappikuulokkeiden 8 tuntiin.
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Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 10 mm:n dynaaminen 

elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
	Kuulokeosa: 5,5 g/kuuloke (yhteensä 11 g)
	Dongle: 2,5 g
	Latauskotelo: 42,4 g
	Kuulokeosan akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (51 mAh, 3,85 V)
	Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-

polymeeri (340 mA / 3,7 V)
	Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen
	Music playback time with Bluetooth and 

adaptive noise cancelling (hybrid) on:
 Up to 6 hours.
	Music playback time with Bluetooth and 

adaptive noise cancelling on: 5 hours.
	Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja mukautuva 

melunvaimennus pois päältä: ≥8 tuntia
	Puheaika Bluetooth päällä: 4 tuntia   
	Musiikin toistoaika 2,4 GHz:n dongle ja 

mukautuva melunvaimennus päällä: 3.5 tuntia
	Musiikin toistoaika 2,4 GHz:n dongle ja 

mukautuva melunvaimennus pois päältä: 
Jopa 4 tuntia
	Puheaika 2,4 GHz:n dongle päällä: 3.5 tuntia
	Puheaika, kun 2.4Ghz dongle on päällä ja 

ANC pois päältä: 4 tuntia                                       
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 16 ohmia
	Herkkyys: äänenpaineen taso 106 dB @ 1 kHz
	Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
	Mikrofonin herkkyys: -38 dBV/Pa @ 1 kHz
	Bluetooth-versio: 5.2
	Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.8
	Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Bluetooth-lähettimen teho: <12 dBm EIRP
	Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL QuantumSURROUND
JBL QuantumSURROUND* tuo kaikkialle ympärillesi kokonaisvaltaisen ja tarkan äänentoiston – tuntuu kuin 
olisit pelin sisällä.  
*JBL QuantumSURROUND on saatavilla vain PC:lle yhdessä JBL QuantumENGINE -ohjelmiston kanssa. Yhteensopivuuden voi tarkistaa 
liitettävyysoppaasta.

 Lyhytiviiveinen langaton yhteys
Muodosta lyhytviiveinen 2,4 GHz:n yhteys yhteensopiviin laitteisiin mukana toimitettavalla USB-C-donglella, 
joka sopii kätevästi latauskoteloon. JBL Quantum TWS -nappikuulokkeet ovat yhteensopivat kaikkien 
Bluetooth-laitteiden, kuten älypuhelinten ja tablettien, kanssa.

Nopea liittäminen ja JBL Dual Source
Älä koskaan missaa puhelua puolustaessasi galaksia. Muodostettuasi häviöttömän 2,4 GHz:n langattoman 
yhteyden yhteensopivaan laitteeseen, voit helposti poimia saapuvan puhelun Bluetoothin kautta ja palata 
puhelun jälkeen takaisin 2,4 GHz:n yhteyteen JBL Dual Source -toiminnon avulla.

Mukautuva melunvaimennus ja Ambient Aware
JBL:n aidosti mukautuvan melunvaimennuksen automaattinen kalibrointi pitää pääsi mukana pelissä. 
Voit myös tarkkailla samalla todellisen ympäristösi ääniä Ambient Awaren avulla.

Beamforming-mikrofonitekniikalla saat äänesi kuuluviin
Huudatpa sitten komentoja tai kutsut ystäviäsi pelaamaan, äänesi kuuluu aina voimakkaana ja selkeänä 6 
laadukkaan mikrofonin ja integroidun beamforming-teknologian ansiosta.

Suunniteltu vaivattomaan pelaamiseen liikkeellä ollessa
Voit pelata missä tahansa päivin ja öin, satoi tai paistoi, sillä akun kesto on 8 tuntia ja kotelosta löytyy 
16 lisätuntia. Kestävä, kevyt ja IPX4-vesitiivis rakenne takaa mukavuuden ja turvallisuuden liikkeellä 
ollessasi.

Usean tekoälyn tuki
Tarvitsetko apua ulkomaailmasta? Napauttamalla voit puhua, kun olet yhteydessä mobiililaitteeseesi, ja saat 
apua Hey Googlelta ja Alexalta usean tekoälyn tuen avulla.

Yhteensopiva JBL QuantumENGINE -ohjelmiston ja JBL Headphones -sovelluksen kanssa
Nauti True Wireless Stereo -äänen täydellisestä hallinnasta kaikkialla. JBL Quantum TWS on yhteensopiva 
JBL Quantum PC -ohjelmiston ja JBL Headphones -sovelluksen kanssa, joten voit säätää taajuuskorjaimen, 
mikrofonin ja surround-äänen asetuksia tehdäksesi peliympäristöstä täydellisen.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Quantum TWS -nappikuulokkeet
1 x langaton C-tyypin dongle
1 x latauskotelo
1 x 3 paria erikokoisia korvasovitteita 
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x tuotteen pikaopas/käyttöturvallisuustiedote (S / i)

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. JBL on HARMAN International 
Industries Incorporated -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth®-
sana ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. HARMAN International Industries 
Incorporated käyttää tuotemerkkejä käyttöluvan mukaisesti. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden 
omistajille. Toimintoja, teknisiä ominaisuuksia ja ulkomuotoa voidaan muuttaa ilmoituksetta.

Aidosti langattomat vastamelunappikuulokkeet pelaamiseen


