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Sound is Survival.
Ga naar een hoger level met krachtige JBL Quantum Duo gamingluidsprekers voor pc. Duik  

dieper in de actie met perfect geluid en unieke lichteffecten. Hoor precies waar de schoten 

vandaan komen, hoe vijanden je proberen te besluipen en voel de explosieve actie om je heen. 

Met het eigen surround-geluid voor gaming van JBL en Dolby Digital in een mooi, opvallend 

design. Mis nooit een stap, schot of sprong dankzij de exposed drivers en tweeters voor 

een ongelofelijk helder geluid. Gaming voelde nog nooit zo echt aan, dankzij de kleuren en 

lichtpatronen die je in kunt stellen naar je eigen smaak.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk 
van HARMAN International Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, 
Inc. Met betrekking tot het gebruik ervan door HARMAN International Industries, Incorporated geldt een licentie. 
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Opties, specificaties en 
vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Quantum Duo  
1 x 1,5 m audio-ingangskabel  
1 x 1,5 m USB-kabel  
1 x 1,5 m voedingskabel  
1 x garantiekaart  
1 x snelstartgids  

Technische specificaties:
	Modelnummer: JBL Quantum Duo  
	Transducers: 2.5" woofer, 0.75" tweeter  
	Nominaal uitgangsvermogen: 20 W RMS  
	Frequentierespons: 60 Hz – 20 KHz  
	Signaal/ruis-verhouding: > 80 dB  

Draadloze specificatie  
	Bluetooth-versie: 4.2  
	Bluetooth-profiel: A2DP V1.3, AVRCP V1.5  
	Frequentiebereik van Bluetooth-zender: 

2402 MHz – 2480 MHz  
	Bluetooth zendervermogen: ≤ 12.5 dBm 

(EIRP)  
	Bluetooth-zendermodulatie: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK  
Dimensies  
	Afmetingen (B x H x L): 

89 x 210 x 176 mm elk  
	Gewicht: 2,8 kg

Functies en eigenschappen 
JBL QuantumSOUND-signatuur
Van de zachtste voetstappen tot de meest luide explosie, JBL QuantumSOUND Signature maakt 
elke scène tot een episch gevecht en geeft elke speler net dat kleine beetje extra. De 2,5" 
neodymium drivers en tweeters met ver bereik leveren een geluidscurve die speciaal is afgesteld 
door de audiospecialisten van JBL en die specifiek is ontworpen voor gaming. Onze kenmerkende 
surround-geluidstechnologie, samen met Dolby Digital, creëert de meest realistische soundstage. 
Ga volledig op in de game en pak de winst omdat je elke vijand al van veraf hoort aankomen.

Ervaar elk detail
Mis nooit meer een langssuizende kogel, een ratelend kiezelsteentje of het gekreun van een zombie 
door de ongelofelijke zuiverheid van het geluid en de krachtige, intense bastonen.  Dankzij exposed 
drivers en naar achteren gerichte baspoorten.

Aanpasbare lichten
Geef je gaminginstallatie een boost met mooie lichteffecten waardoor je de actie nog meer 
ervaart. JBL Quantum Duo pc-luidsprekers voor gaming worden geleverd met verschillende vooraf 
ingestelde kleuren en lichtpatronen. Bepaal gemakkelijk de stemming met de lichtregelingsknop.

Zie de beat
Doordat audiosynchronisatie de verlichting synchroniseert met de beat, kun je je favoriete tracks 
niet alleen horen maar ook zien. Visualiseer je muziek en kies je vibe met de Wave- of Flow-
lichtpatronen. Of probeer de instelling Solid (Vast) in elke gewenste kleur.

Bluetooth voor draadloze muziekstreaming
Geniet van draadloze audiostreaming met ingebouwde Bluetooth.

Plug-and-play met intuïtieve bediening
Geen aanvullende installatie vereist. Plug-and-play JBL Quantum Duo luidsprekers voor pc tillen 
elke gamingervaring naar een hoger niveau. Met de intuïtieve bediening kun je moeiteloos het 
volume en de verlichting wijzigen, zodat je gefocust en scherp kunt blijven.

Werkt met elk gamingsysteem
Sluit de JBL Quantum Duo pc-luidsprekers voor gaming moeiteloos aan op elk systeem via Audio-in 
en USB. Werkt met pc, Mac, Windows en gameconsoles.
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