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Suara menjamin Kemenangan.
Selalu berada selangkah di depan dalam permainan. Headset JBL Quantum 800 menghadirkan 

keunggulan dengan penyesuaian posisi audio spasial yang akurat, 2,4GHz lossless, dan 

kapabilitas nirkabel ganda Bluetooth, Peredam Kebisingan Aktif, kenyamanan memory-foam, dan 

masa pakai baterai 14 jam. Dirancang untuk sensasi imersif menyeluruh, JBL QuantumSOUND 

Signature memberimu keunggulan audio yang sebenarnya dalam pertempuran. Mikrofon 

satu arahnya memungkinkan interaksi antar pemain dengan jelas, dengan sistem chat game 

bersertifikasi DISCORD, yang juga kompatibel dengan TeamSpeak dan masih banyak lagi. 

Desain ergonomis dengan bantalan memory-foam dalam balutan kulit menjaga kamu tetap 

nyaman bermain selama berjam-jam. Headset JBL Quantum 800 membantumu menaikkan 

level, baik jika kamu adalah pemain profesional berpengalaman ataupun pemula.
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Isi Kotak:
Headset JBL Quantum 800
Kabel Pengisi Daya USB
Kabel audio 3,5 mm
Dongle nirkabel USB
busa pelindung untuk mikrofon
QSG | Kartu garansi | Lembar Keselamatan

Spesifikasi Teknis:
	Ukuran Driver: driver Dinamis 50mm
	Respons frekuensi (Pasif): 20 Hz – 40 kHz
	Respons frekuensi (Aktif): 20 Hz – 20 kHz
	Respons frekuensi mikrofon: 100 Hz – 10 kHz
	Daya input maks: 30 mW
	Sensitivitas: 95 dB SPL @1 kHz / 1mW
	SPL maksimum: 93 dB
	Sensitivitas mikrofon -40 dBV @1 kHz / Pa
	Impedansi: 32 ohm
	Daya transmitter nirkabel 2,4GHz: <0 dBm
	Modulasi nirkabel 2,4GHz: π/4 DQPSK
	Frekuensi operator nirkabel 2,4G:  

2403,35 MHz – 2479,35 MHz
	Daya transmitter Bluetooth: <9 dBm
	Modulasi transmitter Bluetooth: GFSK,  

/4π DQPSK, 8DPSK
	Frekuensi Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz
	Versi profil bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.6
	Versi Bluetooth: V5.0
	Jenis baterai: Baterai Li-ion (3,7 V / 1300 mAh)
	Catu daya: 5V 2A
	Waktu pengisian daya: 2 jam
	Waktu putar musik dengan lampu RGB 

dimatikan: 14 jam
	Pola tangkapan mikrofon: Satu arah
	Berat: 410 g

Fitur dan Keunggulan 
Presisi audio yang dirancang untuk gamer
Dapatkan surround sound paling imersif dan akurat untuk pengalaman gaming-mu. JBL 
QuantumSURROUND™ membawamu ke sensasi permainan paling imersif, sehingga kamu dapat 
meningkatkan permainanmu dan menaklukkan semua lawan. Juga dilengkapi DTS headphone:X v2.0.

Temukan keseruan gaming sebenarnya dengan JBL QuantumSOUND Signature 
bersertifikasi Hi-Res
Dari langkah kaki tersenyap hingga ledakan terkeras, JBL Quantum 800 membuat setiap momen 
gaming terasa epik dan setiap permainan lebih menantang. Kualitas udio khas kami – dengan 
driver 50mm bersertifikasi Hi-Res dan JBL QuantumSOUND Signature – menghadirkan lanskap 
suara paling realistis untuk keunggulan kompetitif dalam setiap pertempuran.

Lengkap dengan fitur nirkabel ganda demi kebebasan audio lossless
Rehat sejenak untuk mengudap tanpa perlu melepas headset. Headset JBL Quantum 800 adalah 
headset khusus gaming, dengan kapabilitas 2,4GHz lossless, serta audio nirkabel ganda Bluetooth 
5.0 dengan masa pakai baterai 14 jam.

Bermain lebih lama
Headband yang ringan dan berventilasi, serta bantalan telinga memory-foam dalam lapisan kulit 
premium yang lembut dirancang untuk sesi gaming yang lebih lama dan nyaman.

Peredam Kebisingan Aktif khusus gaming
Dirancang untuk lingkungan gaming, sistem Peredam Kebisingan Aktif menghilangkan suara latar 
yang tidak diinginkan agar kamu dapat berfokus penuh pada pertempuran tanpa gangguan apa pun.

Cocok untuk semua platform game
Dirancang untuk game PC, headset JBL Quantum 800 juga kompatibel dengan Xbox™, PlayStation™, 
Nintendo Switch™, Mobile, Mac, dan VR.

Lebih didengar dengan mikrofon boom yang berfokus pada suara
Teknologi peredam gema memastikan suaramu terdengar lantang dan jelas saat memimpin 
pasukan atau menghalau musuh. Atau tidak perlu. Quantum 800 hadir dengan fitur mute 2-arah. 
Cukup balik mikrofon boom satu arahnya yang dapat disesuaikan untuk mengaktifkan mode mute 
atau tekan tombol pada ear cup.

Dial game-chat balance Bersertifikasi DISCORD
Tombol Game Audio-Chat Balance bersertifikasi DISCORD membantumu menyesuaikan tingkat 
audio sembari bermain. Soundcard terpisah menangani audio game dan obrolan, sehingga kamu 
dapat mengatur keseimbangannya pada headset tanpa harus meninggalkan permainan. Juga 
kompatibel dengan TeamSpeak, Skype, dan layanan lainnya.

Kustomisasi serangkaian perangkat lunak JBL QuantumENGINE yang luar biasa
Perangkat lunak JBL QuantumENGINE PC yang unik menguatkan surround sound yang imersif. 
Pilih pengaturan surround sound favorit And dan sesuaikan headset gaming JBL Quantum 800 dari 
dasbor yang mudah digunakan, buat profil dan efek RGB, dan ubah pengaturan mikrofon. Kamu 
juga dapat menyesuaikan equalizer atau memilih dari 6 preset tersedia.
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