
Headset over-ear sem fio para jogos, com som surround e equilíbrio entre o áudio entre jogo e bate-papo

Características
  Viva o jogo com o  

JBL QuantumSURROUND™ e DTS
  Sinta-se no centro do jogo com o  

JBL QuantumSOUND Signature
  Headset sem fio com 2.4 GHz sem delay 

no áudio
  Leve e durável para que você jogue 

ainda mais
  Seja ouvido com o microfone boom  

flip-up com foco na voz
   Equilíbrio entre o áudio do jogo e bate-

papo para comunicações perfeitas
  Alterne entre todas as suas plataformas 

favoritas
   Fácil de usar o software  

JBL QuantumENGINE

Som é Sobrevivência.
Projetado para imersão e desempenho, o headset JBL Quantum 600 2.4 GHz sem fio para jogos 

oferece a você uma vantagem clara sobre a concorrência, com um som preciso e envolvente. 

O som JBL QuantumSURROUND™ reproduz um ambiente espacial mais amplo e realista para 

que você não perca nenhum detalhe no PC. O microfone boom com foco na voz proporciona 

uma comunicação clara com outros jogadores, enquanto um mostrador de equilíbrio de áudio 

entre jogo e bate-papo certificado pelo DISCORD permite que você ajuste facilmente os níveis de 

áudio do jogo e do bate-papo. As almofadas auriculares com espuma de memória revestida de 

couro mantêm você confortável, enquanto a bateria com 14 horas de duração permite sessões 

de jogos mais longas e sem a interferência de fios. Domine seus oponentes e obtenha uma clara 

vantagem sonora com o headset JBL Quantum 600.
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QUANTUM 600

Conteúdo da caixa:
Headset JBL Quantum 600
Cabo de carregamento tipo C para tipo A
Cabo de áudio de 3,5 mm
Adaptador USB para conexões sem fio
espuma para microfone
QSG | Certificado de garantia |  
Ficha de segurança

Especificações técnicas:
	Tamanho do driver: drivers dinâmicos de 

50 mm
	Resposta de frequência: 20 Hz a 40 kHz
	Resposta de frequência do microfone:  

100 Hz a 10 kHz
	Potência máx. de entrada: 30 mW
	Sensibilidade: 100 dB SPL @1 kHz / 1 mW
	SPL máximo: 97 dB
	Sensibilidade do microfone:  

-40 dBV @ 1 kHz / Pa
	Impedância: 32 Ohm
	Potência do transmissor sem fio 2,4 G: 

<4 dBm
	Modulação sem fio 2,4 G: π/4-DQPSK
	Frequência da operadora 2,4G sem fio: 

2403.35 MHz a 2479.35 MHz
	Tipo da bateria: Bateria de íon-lítio  

(3,7 V/1300 mAh)
	Fonte de alimentação: 5 V/2A
	Tempo de carga: 2 horas
	Tempo de reprodução de música com 

iluminação RGB desligada: 14 horas
	Padrão de captação do microfone: 

Unidirecional
	Peso: 346 g

Características e benefícios 
Viva o jogo com o JBL QuantumSURROUND™ e DTS
Por meio de algoritmos avançados, o JBL QuantumSURROUND™ simula um impressionante 
áudio multicanal para criar um ambiente sonoro incrivelmente realista, proporcionando níveis 
cinematográficos de imersão, além de uma verdadeira vantagem de áudio sobre a concorrência. 
Também equipado com o DTS Headphones: X v2.0. Disponível somente no PC.
Sinta-se no centro do jogo com o JBL QuantumSOUND Signature
Dos passos mais sutis até a explosão mais estrondosa. O JBL QuantumSOUND Signature torna 
cada cena épica e cada jogador mais competitivo. Os drivers de neodímio de 50 mm proporcionam 
uma curva de som desenvolvida especialmente para jogos. Mergulhe em um ambiente sonoro 
realista para ter uma vantagem competitiva em qualquer batalha. 
Headset sem fio com 2.4 GHz sem delay no áudio
Levante-se para uma pausa sem precisar tirar o headset. O JBL Quantum 600 é um headset com 
2.4 GHz para jogos, sem fio e sem delay de áudio, equipado com uma bateria com 14 horas de 
duração.
Leve e durável para que você jogue ainda mais
A haste leve e resistente e as almofadas auriculares com espuma de memória revestida de couro 
foram projetadas até mesmo para as sessões de jogos mais longas. As almofadas auriculares 
removíveis facilitam a limpeza do headset. 
Seja ouvido com o microfone boom flip-up com foco na voz
O headset JBL Quantum 600 permite agrupar as tropas e os oponentes com clareza. O microfone 
boom flip-up com foco na voz permite uma comunicação clara e conta com recurso de ligar/
desligar automaticamente e diversas opções de silenciamento.
 Equilíbrio entre o áudio do jogo e bate-papo para comunicações perfeitas
O mostrador de equilíbrio de áudio entre jogo e bate-papo certificado pelo DISCORD permite que 
você ajuste os níveis de áudio durante o jogo. Placas de som separadas controlam o áudio do jogo 
e do bate-papo, permitindo que você defina o equilíbrio ideal no headset sem precisar sair do jogo. 
Compatível também com Teamspeak, Skype e outros serviços.
Alterne entre todas as suas plataformas favoritas
O headset JBL Quantum 600 é compatível via conexão sem fio de 2,4 GHz no PC, PS4, Mac e VR. 
Compatível via conector de áudio de 3,5 mm com PC, PlayStation™, Xbox™, Nintendo Switch™, 
Mobile, Mac e VR. O JBL QuantumSURROUND está disponível apenas no PC. Verifique o guia de 
conectividade para obter compatibilidade.
 Fácil de usar o software JBL QuantumENGINE
O software de computador JBL QuantumENGINE alimenta o som surround envolvente. Selecione as 
suas configurações de som surround preferidas e personalize seu headset para jogos JBL Quantum 
600 a partir de um painel fácil de usar, criando perfis separados, efeitos RGB e modificando as 
configurações do microfone. Você também pode ajustar o equalizador ou escolher entre 6 perfis 
predefinidos.
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