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Verbeter jouw gaming ervaring met de
draadloze JBL® Quantum 350
Dankzij haarfijne audio en meer flexibiliteit tijdens het gamen pak
jij moeiteloos die voorsprong op je tegenstander

Amsterdam, 2 september 2021 – Laat een kabel je highscore niet in de weg staan.
Maak kennis met de JBL Quantum 350 draadloze gaming headset: de nieuwste
toevoeging aan de JBL Quantum-serie brengt de voordelen van de draadloze JBL
QuantumSOUND Signature naar pc-gamers en werkt ook met consoles.

Elk geluid doet ertoe. De JBL Quantum 350 ondersteunt daarom lossless 2.4G draadloze audio,
zodat geen detail jou ontgaat. Dankzij een batterijduur van 22 uur en de lichtgewicht
oorkussens van traagschuim, hoef je zelfs tijdens je langste gamesessie geen seconde te missen.
Even opladen? Met vijf minuten snelladen kun jij weer één uur vooruit en dankzij Power&Play
kun je zelfs laden tijdens het spelen - geen tijd te verliezen!
Van voorzichtige voetstappen tot indrukwekkende laserguns, met JBL’s QuantumSOUND
Signature en JBL QuantumSURROUND word jij compleet ondergedompeld in ieder moment.
De DISCORD-gecertificeerde JBL Quantum 350 heeft afneembare, richtingsgevoelige boommic met stem-focus - dus hoe gek je het ook maakt, je medespelers zullen je altijd horen
wanneer jij om back-up vraagt of juist door het dak gaat na een back-to-back overwinning!
“Gamen wordt steeds meer mainstream, waarbij gamers meer flexibiliteit in hun opstelling
nodig hebben. De volledig draadloze JBL Quantum 350 zorgt ervoor dat gamers rond kunnen
lopen tijdens het spelen, over kunnen schakelen van PC naar PS5, of verder weg kunnen zitten
van hun apparaten terwijl ze nog steeds elk geluid horen en voelen. Dit is echt een headset
voor iedereen,” aldus Dave Rogers, President van de HARMAN Lifestyle Division
Kenmerken:
Losse 2.4G draadloze verbinding van gaming kwaliteit via draadloze USB-dongle.
40mm drivers aangedreven door JBL QuantumSOUND Signature en meeslepende JBL
QuantumSURROUND
Stemfocus afneembare boommicrofoon
JBL QuantumENGINE-compatible pc-software om volledig aan te kunnen passen
Oplaadbare batterij van 22 uur met snelladen - 5 minuten opladen via USB-C geeft 1 uur
afspeeltijd
Lichtgewicht een duurzame constructie met PU-leer, oorkussens van traagschuim
DISCORD-gecertificeerd en werkt met Skype en TeamSpeak
De JBL Quantum 350 is vanaf september 2021 beschikbaar via jbl.nl en de grote retailers voor
€119,-.

OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten

op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven.
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