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Suara menjamin kemenangan.
Beralih ke JBL Quantum 810 Wireless dengan JBL QuantumSOUND bersertifikasi Hi-Res 

yang membuat detail audio tersenyap sekalipun hadir dalam tampilan sejernih kristal dan 

JBL QuantumSURROUND, surround sound spasial terbaik untuk game dengan teknologi DTS 

Headphone:X versi 2.0. Dengan koneksi nirkabel 2,4 GHz dan streaming Bluetooth 5.2 dan 

daya tahan baterai 43 jam yang mengisi daya saat Anda bermain, Anda tidak akan pernah 

melewatkan sedetik pun. Dirancang untuk lingkungan game, teknologi mikrofon boom dan 

peredam kebisingan yang berfokus pada suara menjamin Anda akan selalu jernih, baik Anda 

sedang berbicara dengan tim atau memesan pizza. Sesuaikan tombol pemutar bersertifikasi 

Discord untuk keseimbangan sempurna, lalu berlari dan menembak sepanjang hari dan 

semalam suntuk dengan kenyamanan dongle 2,4 GHz yang lebih kecil dan kenyamanan 

bantalan telinga memory-foam yang dibungkus kulit premium.
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Isi Kotak:
Headset JBL Quantum 810 Wireless

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 (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 -38 dBV @1 kHz / Pa

	Impedansi: 32 ohm

	Daya transmitter nirkabel 2,4GHz: <13 dBm

	Modulasi nirkabel 2,4GHz: π/4 DQPSK

	Frekuensi operator nirkabel 2,4G: 2400 MHz 
- 2483.5 MHz

	Daya transmitter Bluetooth: <12 dBm

	Modulasi transmitter Bluetooth:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

	Frekuensi Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 
MHz

	Versi profil bluetooth: A2DP 1.3, HFP 1.8

	Versi Bluetooth: V5.2.0

	Jenis baterai: Baterai Li-ion (3,7 V / 1300 mAh)

	Catu daya: 5V 2A

	Waktu pengisian daya: 3.5 jam

	Waktu putar musik dengan lampu RGB 
dimatikan: 43 jam

	Pola tangkapan mikrofon: Satu arah

	Berat: 418 g

Fitur dan Keunggulan 
Dual surround sound
Merasa seperti Anda melangkah masuk ke dalam game dengan teknologi JBL QuantumSURROUND 
dan Headphone DTS:X versi 2.0 yang memungkinkan Anda menikmati audio 3D multikanal yang 
imersif di sekeliling Anda.

Dengarkan setiap detail dengan driver Hi-Res
Buai diri Anda dalam JBL QuantumSOUND. Posisi driver 50mm Hi-Res menyeimbangkan detail 
audio termungil sekalipun dengan ketepatan tinggi, dari bunyi patahan ranting yang diinjak musuh 
ketika bergerak mengambil posisi hingga bunyi gerombolan zombie di belakang Anda. Saat game, 
suara berarti bertahan hidup.

Nirkabel ganda
Takkan pernah melewatkan satu detik pun dengan solusi ganda nirkabel 2,4GHz dan Bluetooth 5.2 
yang menghilangkan lag dan dropout audio.

Teknologi Peredam Kebisingan Aktif khusus game
Dirancang untuk lingkungan game, sistem Peredam Kebisingan Aktif (Active Noise Cancelling/ANC) 
pada JBL Quantum 810 Wireless menghilangkan suara latar yang tidak diinginkan agar Anda dapat 
berfokus penuh pada pertempuran tanpa gangguan apa pun. 

Putar & isi daya pada saat bersamaan
Game sepanjang hari dan semalam suntuk dengan masa pakai baterai 43 jam yang mengisi daya 
selagi Anda bermain. Tidak seperti anggota tim lain di luar sana, JBL Quantum 810 Wireless tidak 
pernah berhenti—dan tidak pernah mengecewakan Anda.

Tombol obrolan audio game untuk Discord
Berkat soundcard terpisah, tombol besertifikasi Discord memungkinkan Anda menyesuaikan 
keseimbangan sempurna antara game dan audio obrolan di headset Anda tanpa jeda.

Mikrofon direksional
Mikrofon boom dengan fokus suara direksional pada JBL Quantum 810 Wireless dengan teknologi 
mute flip-up dan bebas derau berarti Anda akan selalu dapat mendengar dengan keras dan jernih, 
baik saat berbicara dengan tim atau memesan pizza.

Desain Tahan Lama dan Nyaman
Headband yang ringan dan tahan lama serta bantalan telinga memory-foam berlapis kulit premium 
dirancang untuk kenyamanan sepenuhnya, tidak peduli berapa lama Anda bermain.

Dioptimalkan untuk PC, kompatibel dengan berbagai platform
Headset Nirkabel JBL Quantum 810 kompatibel melalui koneksi nirkabel 2,4GHz dengan PC, PS™ 
(PS5 dan PS4), serta Nintendo Switch™ (hanya saat docking), via Bluetooth 5.2 dengan perangkat 
yang kompatibel Bluetooth, dan melalui jack audio 3,5 mm dengan PC, PlayStation, Xbox™, 
Nintendo Switch, Mobile, Mac, dan VR. Fitur yang didukung oleh JBL QuantumENGINE  
(JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, pengaturan Mikrofon, dll.) hanya tersedia pada PC. Periksa 
panduan konektivitas untuk kompatibilitas.
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