Alto-falantes para jogos em PC

Som é sobrevivência.
Suba de nível com os poderosos alto-falantes para jogos em PC JBL Quantum Duo. Aprofundese na ação com som perfeito e efeitos de iluminação exclusivos. Identifique com facilidade os
tiros recebidos, ouça os inimigos se aproximando e sinta o barulho da ação explosiva. Com
o som surround proprietário da JBL e Dolby Digital para jogos em um design diferenciado e
atraente. Nunca perca um passo, tiro ou salto com amplificadores e tweeters expostos para uma
nitidez de som incrível. Com as diferentes predefinições de cores e padrões de iluminação para
personalizar sua configuração, os jogos nunca foram tão reais.
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Alto-falantes para jogos em PC

Características e benefícios

Conteúdo da caixa:

Exclusivo JBL QuantumSOUND

JBL Quantum Duo
Cabo Entrada de áudio 1.5m
Cabo USB 1.5m
Cabo de alimentação 1.5m
Cartão de garantia
Guia de início rápido

De minúsculos passos até a explosão mais alta, o exclusivo JBL QuantumSOUND torna cada cena épica
e cada jogador mais competitivo. Os amplificadores e tweeters de neodímio de 2,5" de alta excursão
oferecem uma curva de som ajustada pelos audiologistas da JBL e projetada especificamente para
jogos. Nossa tecnologia exclusiva de som surround juntamente com Dolby digital criam o palco sonoro
mais realista. Concentre-se totalmente e ganhe o jogo: ela permite que você ouça todos os inimigos se
aproximando.

Vivencie cada detalhe
Você nunca perderá uma bala, um estalar de cascalho ou um gemido de morto-vivo com a incrível
clareza de som e graves poderosos e intensos. Fornecido por amplificadores expostos e portas de grave
voltadas para a traseira.

Luzes personalizáveis
Turbine sua plataforma de jogo com efeitos de iluminação sensacionais que o levarão mais fundo na
ação. Os alto-falantes Quantum Duo para jogos em PC da JBL vêm com diferentes pré-configurações de
cores e padrões de iluminação. Crie o clima facilmente com o botão de controle de iluminação.

Veja o ritmo
Ao sincronizar as luzes com o ritmo, permite que você veja e ouça suas faixas favoritas. Visualize
sua música e escolha o clima ideal com os padrões de iluminação Wave ou Flow. Ou experimente a
configuração Solid na cor que desejar.

Bluetooth para streaming de música sem fio
Utilize o streaming de áudio sem fio com Bluetooth integrado.

Plug-and-play com controles intuitivos
Nenhuma configuração adicional é necessária. Os alto-falantes JBL Quantum Duo plug-and-play para
PC aprimoram qualquer experiência de jogo. Com controles intuitivos, você pode alterar o volume e a
iluminação sem esforço, mantendo o foco e o momento.

Compatível com qualquer sistema de jogo

Especificações técnicas:
Model No.: JBL Quantum Duo
Transdutores: woofer de 2,5" e tweeter
de 0,75"
Potência nominal: 20 Wrms
Resposta de frequência: 60 Hz a 20 KHz
Relação sinal-ruído: > 80 dB
Especificações de conexão sem fio:
Versão Bluetooth: 4.2
Perfil Bluetooth: A2DP V1.3 e AVRCP V1.5
Intervalo de frequência de transmissão
Bluetooth: 2402 a 2480 MHz
Potência de transmissão Bluetooth:
≤12,5 dBm (EIRP)
Modulação da transmissão Bluetooth:
GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
Dimensões
Dimensões (L × A × P):
89 × 210 × 176 mm cada
Peso: 2,8 kg

Conecte os alto-falantes para jogos em PC JBL Quantum Duo facilmente a qualquer sistema via entrada
de áudio e USB. Totalmente compatível com PC, Mac, Windows e consoles de jogos.
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