
Fones de ouvido com fios intra-auriculares para jogos, botão deslizante de volume e silenciamento de microfone 

Características
 Exclusivo JBL QuantumSOUND
 Controle absoluto com botão deslizante 

de volume e silenciamento de microfone
 Microfone integrado com foco para voz
 Tecnologia Twistlock™ para conforto e 

estabilidade
 Compatibilidade com todas as 

plataformas

Som é sobrevivência.
Todo som importa, e com o exclusivo JBL QuantumSOUND, você ouve seus inimigos (e amigos) 

como nunca antes. Feitos para dispositivos móveis e compatíveis com todas as plataformas, 

para você jogar conforme preferência. Tenha conforto e estabilidade para usar por muito e muito 

tempo com a tecnologia Twistlock™. Concentre-se para derrotar o inimigo tendo um controle 

completo com botão deslizante de volume, silenciamento de microfone e botão multifuncional 

para administrar chamadas e música. Escolha a cor perfeita para o seu estilo. Som limpo 

significa ouvir com clareza. É você no comando!
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Conteúdo da caixa:
Fones de ouvido JBL Quantum 50

Adaptadores tamanho E/D

Ponteiras auriculares de silicone em três 
tamanhos (P, M e G)

Guia de início rápido | Certificado de garantia | 
Cartão de advertência

Especificações técnicas:
	Tamanho do driver: driver dinâmico de 

8,6 mm/0,3"

	Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz

	Resposta de frequência do microfone:  
100 Hz a 10 kHz

	Potência máx de entrada: 5 mW

	Impedância: 16 ohm

	Sensibilidade: 97 dB SPL a 1 kHz/1 mW

	Sensibilidade do microfone: -41 dBV a 1 kHz/Pa

	Peso: 21,5 g/0,05 lb

Características e benefícios 
Exclusivo JBL QuantumSOUND
Ouça seus inimigos (e amigos) como nunca antes com o exclusivo JBL QuantumSOUND turbinado 
por drivers de 8,6 mm. Mergulhe em outro mundo de jogos em dispositivos móveis. Ouça o som 
nos mínimos detalhes. Jogue para dominar.

Controle absoluto com botão deslizante de volume e silenciamento de microfone
Quando está na área, é você quem manda. Chega de controles complicados! Tudo fica muito 
simples com um botão principal deslizante de volume, silenciamento de microfone e botão 
multifuncional.

Microfone integrado com foco para voz
Otimizado para jogos com diversos jogadores. O microfone fica perto da boca e separado dos 
outros controles para melhor captação da voz.

Tecnologia Twistlock™ para conforto e estabilidade
Você pode usar por muito e muito tempo. Graças a uma combinação da tecnologia ergonômica 
patenteada da JBL e silicone extremamente macio que se ajusta com total firmeza, jogar por 
horas e horas com total conforto.

Compatibilidade com todas as plataformas
Os fones JBL Quantum 50 foram desenvolvidos para dispositivos móveis e também são compatíveis 
com todas as demais plataformas: PC, Mac, Xbox ONE, PlayStation 4, Nintendo Switch, dispositivos 
móveis e realidade virtual. Jogue como jogar, é fácil se conectar a outro mundo.
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