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Suara menjamin kemenangan.
Naikkan level dengan speaker PC gaming JBL Quantum Duo PC yang menggelegar. Aksi 

semakin seru dengan suara sempurna dan efek lampu unik. Mudah menemukan asal 

tembakan, mendengar musuh mengendap-endap, dan merasakan suara ledakan. Dengan 

teknologi surround sound khas JBL dan Dolby Digital dalam desain keren dan unik. Jangan 

lewatkan setiap langkah, tembakan, atau lompatan dengan kejernihan suara terbaik dari driver 

dan tweeter terbuka. Dengan beragam prasetel warna dan pola permainan lampu yang dapat 

disesuaikan dengan pengaturan Anda, rasakan gaming yang jauh lebih nyata.
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Isi Kotak:
JBL Quantum Duo
Kabel audio in 1.5m
Kabel USB 1.5m
Kabel daya 1.5m
Kartu garansi
Panduan memulai cepat

Spesifikasi Teknis:
	Model No.: JBL Quantum Duo
	Transduser: woofer 2,5", tweeter 0,75"
	Daya output peringkat: 20 W RMS
	Respons frekuensi: 60 Hz – 20 KHz
	Rasio sinyal terhadap derau: > 80 dB

Spesifikasi nirkabel
	Versi Bluetooth: 4.2
	Profil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: 

2402 MHz – 2480 MHz
	Daya pemancar Bluetooth: ≤12,5 dBm (EIRP)
	Modulasi pemancar Bluetooth: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
Dimensi
	Dimensi (L x T x P): Masing-masing 89 x 210 

x 176 mm
	Berat: 2,8 kg

Fitur dan Keunggulan
JBL QuantumSOUND Signature
Dari langkah ringan hingga ledakan terkeras, JBL QuantumSOUND Signature membuat setiap 
adegan terasa epik dan setiap gamer lebih kompetitif. Driver dan tweeter neodymium 2,5" 
berdefinisi tinggi menghadirkan kurva suara yang diatur oleh ahli audio JBL dan dirancang khusus 
untuk gaming. Teknologi surround sound khas kami, bersama Dolby digital, menghadirkan suara 
paling realistis. Dirancang khusus untuk gaming dan raihlah kemenangan karena Anda akan 
mendengar setiap suara musuh.

Dengarkan semua detail suara
Anda tidak akan melewatkan setiap desingan peluru, injakan kaki di atas kerikil, dan rintihan mayat 
hidup berkat tingkat kejernihan suara terbaik serta kualitas bass yang dalam dan jelas. Dihadirkan 
melalui driver terbuka dan port bass yang menghadap ke belakang.

Lampu yang dapat disesuaikan
Sempurnakan pengaturan permainan dengan efek lampu keren yang membuat aksi Anda semakin 
seru. Speaker PC Gaming JBL Quantum Duo dibekali beragam prasetel warna dan pola permainan 
lampu. Tentukan suasana gaming Anda dengan tombol kontrol lampu.

Musik yang dapat dilihat
Melalui sinkronisasi suara dan lampu, Anda akan dapat melihat musik favorit Anda dalam permainan 
lampu yang memukau. Visualisasikan musik Anda dan pilih nuansa yang pas dengan pola permainan 
lampu Wave atau Flow. Atau coba pengaturan Solid dengan pilihan warna favorit Anda.

Bluetooth untuk streaming musik nirkabel
Nikmati streaming audio nirkabel dengan Bluetooth terintegrasi.

Plug-and-play dengan kontrol intuitif
Tidak diperlukan pengaturan tambahan. Speaker PC JBL Quantum Duo Plug-and-play 
menyempurnakan setiap pengalaman gaming. Kontrol intuitif berarti Anda dapat mengubah volume 
dan lampu dengan mudah agar Anda tetap fokus pada permainan.

Kompatibel dengan sistem gaming apa pun
Hubungkan speaker PC Gaming JBL Quantum Duo dengan mudah ke sistem apa pun melalui 
colokan Audio-in dan USB. Kompatibel sepenuhnya dengan PC, Mac, Windows, dan konsol gaming 
apa pun.
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