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

JBL OR100

Funktioner
 Designade för Oculus Rift

 JBL Pure Bass-ljud för starkare 
upplevelser

 Örontoppar som passar perfekt ger en 
omslutande ljudupplevelse

 Lätt och skön design

En omfattande upplevelse väntar.

Oavsett om du är en spelentusiast, stor filmslukare eller live-streamingfantast gör  

JBL OR100 in-ear-hörlurar varje VR-opplevelse episk tack vare JBL Pure Bass-ljudet.  

JBL OR100 är både lätta och bekväma och är de första in-ear-hörlurarna specifikt framtagna 

för Oculus Rift, med en enkel, krångelfri anslutning. Tack vare perfekt förseglande, utbytbara 

örontoppar gör de upplevelserna ännu mer realistiska och har en skön passform i timtal. Att 

fly in i underhållningen har aldrig varit mer tillfredsställande.
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Detta finns i lådan:
1 par OR100-hörlurar

1 fodral

3 storlekar på örontoppar

1 varningskort

1 garantikort

1 snabbstartsguide

Tekniska specifikationer:
	 Element: 6,8 mm dynamiskt 

	Impedans: 32 Ω

	Känslighet: 101dB 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. 

Örontoppar som passar perfekt ger en omslutande ljudupplevelse
JBL OR100:s öronproppar är designade för att skapa perfekt försegling i dina öron och stänga ute 
bakgrundsljud, för en verkligt omslutande VR-upplevelse.

Lätt och skön design
Tack vare en vikt på bara 11 gram och örontoppar i 3 storlekar ger de timtals av skön 
verklighetsflykt in i alla filmer och spel.
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