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Zanurzysz się w dźwięku.

Bez względu na to, czy jesteś fanem gier RPG, kinomanem, czy miłośnikiem transmisji na 

żywo, dzięki zastosowaniu technologii JBL Pure Bass słuchawki douszne JBL OR100 zapewnią 

wyjątkowe wrażenia dźwiękowe w wirtualnej rzeczywistości. JBL OR100 to pierwsze słuchawki 

douszne klasy premium, przeznaczone do stosowania z  goglami Oculus Rift i  możliwością 

łatwego oraz bezproblemowego połączenia. Dzięki doskonale dopasowanym końcówkom 

słuchawki zapewniają realistyczne doznania i  możliwość komfortowego stosowania przez 

wiele godzin. Wirtualna rzeczywistość nigdy nie była tak rzeczywista.
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Zawartość zestawu:
1 para słuchawek OR100

Futerał – 1 szt.

Końcówki w 3 rozmiarach

1 karta informacyjna

1 karta gwarancyjna

1 skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacje techniczne
	 Przetwornik: przetwornik dynamiczny 6,8 mm

	 Impedancja: 32 omy

	 Czułość: 101 dB SPL przy 1 kHz 1 mW

	 Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 20 kHz  

Cechy i korzyści 

Do stosowania z goglami Oculus Rift
Szybkie, bezpieczne i bezproblemowe łączenie z goglami Rift VR.

Technologia dźwięku JBL Pure Bass zapewnia pełniejsze wrażenia
Legendarny dźwięk JBL znany z sal kinowych, sal koncertowych i studiów nagraniowych na całym 
świecie otacza odbiorcę i zapewnia większą głębię doznań wirtualnej rzeczywistości oferowanej 
przez gogle Oculus.

Doskonale dopasowane końcówki zapewniają większą głębię doznań
Końcówki JBL OR100, zaprojektowane w celu wypełnienia uszu i zablokowania dźwięku z zewnątrz, 
zapewniają większą głębię doznań wirtualnej rzeczywistości.

Lekka i komfortowa konstrukcja
Ważące zaledwie 11 gramów słuchawki zapewniają wiele godzin komfortowego grania lub 
oglądania filmów. Dostępne są 3 rozmiary końcówek.
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