
JBL OR100

Funktioner
 Designet til Oculus Rift

 JBL Pure Bass-lyd giver en vildere 
oplevelse

 Perfekt tætsluttende ørepropper giver 
ekstra indlevelse

 Let og komfortabelt design

Glæd dig til en mere omsluttende oplevelse.

Uanset om du er RPG-entusiast, filmelsker eller livestream-fanatiker, gør JBL OR100 in-

ear hovedtelefoner enhver VR-oplevelse storslået. JBL OR100 er lette og komfortable – 

og de første in-ear kvalitets-hovedtelefoner, der specifikt er designet til Oculus Rift med 

nem og problemfri forbindelse. De tætsluttende ørepropper sikrer en endnu mere realistisk 

oplevelse med timevis af komfortabel brug, så det bliver nemmere end nogensinde at 

fordybe sig i underholdningen.

In-ear hovedtelefoner designet til Oculus Rift med JBL Pure Bass-lyd
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Hvad er der i æsken:
1 par OR100 hovedtelefoner

1 etui

3 størrelser ørepropper

1 advarselsblad

1 garantibevis

1 lynvejledning

Tekniske specifikationer:
	 Enhed: 6,8 mm dynamisk enhed

	 Impedans: 32 Ω

	 Følsomhed: 101 dB SPL ved 1 kHz 1 mW

	 Frekvensområde: 10-20 kHz  

Funktioner og fordele 

Designet til Oculus Rift
Opretter hurtigt, sikkert og problemfrit forbindelse til Oculus Rift VR-enheden.

JBL Pure Bass-lyd giver en vildere oplevelse
Med den legendariske JBL-lyd fra biografer, stadioner og studier verden over kan du fordybe dig 
endnu mere i VR og forbedre hele Oculus-oplevelsen.

Perfekt tætsluttende ørepropper giver ekstra indlevelse
JBL OR100’s ørepropper er designet til at slutte helt tæt om dine ører og holde omgivende støj ude, 
hvilket giver en virkelig altomfattende VR-oplevelse.

Let og komfortabelt design
De vejer kun 11 gram og leveres med ørepropper i tre forskellige størrelser, så du kan nyde timevis 
af komfortabel fordybelse i dine spil og film.
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