
On-ear-hörlurar designade för Oculus Rift med JBL Pure Bass-ljud

JBL OR300

Funktioner
 Designade för Oculus Rift
 JBL Pure Bass-ljud för starkare 

upplevelser
 Öronkuddar som passar perfekt ger en 

omslutande ljudupplevelse
 Lätt och skön design

Gör varje VR-upplevelse episk.

Oavsett om du är en RPG-entusiast, stor filmslukare eller live-streamingfantast är on-ear-

hörlurarna JBL OR300 de första högkvalitativa hörlurarna specifikt framtagna för Oculus 

Rift. De är utrustade med JBL Pure Bass som förhöjer varje VR-upplevelse. Du kan också 

njuta av de perfekt förseglande öronkuddarna som stänger ute allt bakgrundsljud och gör 

underhållningen ännu mer realistisk och omslutande. Tack vare den extremt bekväma 

kuddeffekten i den skräddarsydda passformen kan du ha dem på dig i timtal. JBL OR300 

har dessutom en enkel, trasselfri anslutning, så det har aldrig varit enklare att fly in i 

underhållningen. 
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Detta finns i lådan:
1 par OR300-hörlurar

1 fodral

1 varningskort

1 garantikort

1 snabbstartsguide

Tekniska specifikationer:
	 Element: 40 mm dynamiskt

	 Impedans: 32 Ω

	 Känslighet: 99dB SPL @ 1 kHz 1mW

	 Frekvensåtergivning: 10 Hz–20 kHz  

Funktioner och fördelar 

Designade för Oculus Rift
Snabb, säker och krångelfri anslutning till Oculus Rift VR-enheten.

JBL Pure Bass-ljud för starkare upplevelser
Det legendariska JBL-ljudet som hörs i biografer, arenor och studior över hela världen, omsluter dig 
ännu djupare in i VR och förbättrar Oculus-upplevelsen.

Öronkuddar som passar perfekt ger en omslutande ljudupplevelse
Minskar bakgrundsljudet tack vare öronkuddarnas perfekta passform och ger ett bättre, 
häpnadsväckande ljud och en ännu mer omslutande VR-upplevelse.

Lätt och skön design
Skumkuddar med kuddeffekt som formar sig efter din huvudform som ger timme efter timme av 
bekväm flykt in i vilket spel eller film som helst.
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