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JBL® breidt populaire JBL Quantum-serie uit
met microfoon én volledig draadloze in-ears
Ook onthult het merk twee nieuwe toevoegingen aan de over-ear
gaming headset line-up
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CES, LAS VEGAS, 2022 - Vandaag lanceert JBL haar eerste USB-microfoon, de JBL

Quantum Stream. De microfoon beschikt over een dubbele condensator en

draaibare standaard voor 360 graden beweging, waardoor de standalone-

oplossing kraakheldere communicatie biedt in ieder facet van het spel. De JBL

Quantum Stream komt tegelijk met de eerste volledig draadloze gaming in-ear

oordopjes, de JBL Quantum TWS, en twee nieuwe over-ear headsets: de JBL

Quantum 810 en JBL Quantum 610.

JBL Quantum Stream

Met de JBL Quantum Stream zal iedereen je perfect verstaan, dankzij de 2 x 14 mm Electret-

condensatormicrofoon met dubbele capsule en een sampling rate van 24bit en 96kHz. Met de

keuze uit twee stemopnamepatronen kunnen gebruikers de microfoon richten op alleen de stem

van de spreker, of ervoor kiezen de stem van iedereen in de ruimte op te nemen. Dit kan

bijvoorbeeld van pas komen bij een podcast of het opnemen van een groepsgesprek. 

Werk je aan een geheime missie? Tik op de bovenste knop om het geluid te dempen, waardoor

een RGB-indicatielampje wordt geactiveerd voor gebruiksgemak wanneer je midden in een

gevecht - of conferentiegesprek - zit. De installatie kan niet eenvoudiger met JBL Quantum

Stream's universele bevestigingssysteem en eenvoudige stembediening. Gebruikers kunnen de

standaard gemakkelijk op hun game-opstelling monteren en het volume van hun stem

rechtstreeks op de microfoon regelen.  



JBL Quantum TWS
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Voor gamers die de voorkeur geven aan een draadloze in-ear ervaring, is er de JBL Quantum

TWS. Deze oordopjes komen met de onmiskenbare JBL QuantumSURROUND™, waarmee

gebruikers ruimtelijke Surround Sound in de game ervaren. Ook zijn ze uitgerust met True

Adaptive Noise Cancelling en Ambient Aware-functies om geluiden van buitenaf onder controle

te houden en afleidingen tot een minimum te beperken. De meegeleverde USB-C dongle brengt

een verbinding met lage latency naar spelers op een pc, Mac, PlayStation®, Nintendo Switch en

ondersteunde mobiele apparaten. De JBL Quantum TWS ondersteunt ook twee verbindingen

tegelijk, zodat spelers via de USB-C dongle verbinding kunnen maken met hun favoriete

gaming-apparaat, plus een Bluetooth-verbinding op een mobiel apparaat, zodat geen oproep

onopgemerkt blijft. Het lichtgewicht ontwerp maakt de JBL Quantum TWS ideaal voor lange

gamesessies, en de IPX5-zweetbestendigheid garandeert duurzaamheid bij gebruik onderweg. 

"JBL blijft slimme oplossingen creëren voor gamers van alle niveaus. Als de
eerste onafhankelijk functionerende microfoon en volledig draadloze oordopjes
in de JBL Quantum-reeks zijn de JBL Quantum Stream en JBL Quantum TWS
gemaakt om te voldoen aan de behoeften van gamers, streamers en
podcasters, naast onze levendige - en groeiende - reeks over-ear gaming
headsets."
— Ralph Santana, Executive Vice President en Chief Marketing Officer bij HARMAN. 



JBL Quantum 810 en JBL Quantum 610
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In 2022 zal de JBL Quantum-reeks ook worden uitgebreid met de JBL Quantum 810 en JBL

Quantum 610, die beide de prijs voor "Best of Innovation Honoree" ontvingen tijdens de CES®

2022 Innovation Awards*. Deze modellen zijn voorzien van JBL QuantumSURROUND™ en

DTS Headphone:X 2.0 voor de ultieme audio-ervaring, samen met een voice-focus inklapbare

microfoon en een duurzame, lichtgewicht constructie voor optimaal comfort tijdens lange

gamesessies. Alle nieuwe JBL Quantum-hoofdtelefoons en de JBL Quantum Stream-microfoon

zijn compatibel met de JBL QuantumENGINE™ PC-software voor volledige aanpassing van

audio en RGB-verlichtingseffecten (alleen bepaalde modellen). De JBL Quantum TWS is ook

compatibel met de JBL Headphones-app voor aanpassingen onderweg. 
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Alle nieuwe toevoegingen aan de JBL Quantum-reeks zullen vanaf het voorjaar van 2022

verkrijgbaar zijn op JBL.nl en bij geselecteerde retailers.

De JBL Quantum Stream, TWS, 810 en 610 zijn voorzien van de nieuwste milieuvriendelijke

verpakking van JBL. 

Kenmerken van de JBL Quantum Stream:

2 x 14mm Electret condensator met 24bit en 96kHz sampling rate;

Draaibare standaard zorgt voor 360 graden beweging;

Twee selecteerbare stemopname patronen voor het isoleren van één stem of voor het

opnemen van meerdere stemmen;

Tik om te dempen met RGB indicator licht;

Spraak Monitoring direct via de hoofdtelefoon;

Regel het stemvolume en de microfoonversterking direct op de microfoon;

Duurzaam, hoogwaardig metalen ontwerp, met een aluminium standaard, metalen ring en

ijzeren net voor een eersteklas uitstraling en afwerking;

JBL QuantumENGINE™ PC-software compatibiliteit voor de ultieme aanpassing van EQ,

RGB-kleuren, dempen/uitzetten van de microfoon en meer

Prijs: € 99,95
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Kenmerken van de JBL Quantum TWS:

JBL QuantumSURROUND™;

Adaptive Noise Cancellation met vier beamforming-microfoons en automatische kalibratie;

Omgevingsbewust voor het filteren van omgevingsgeluid naar de voorkeur van de speler;

Zes beaming microfoons (drie op elke oordop) voor kraakheldere communicatie met

teamgenoten;

Verbinding met twee apparaten via USB-C dongle of Bluetooth 5.2 voor een gamer-grade

verbinding met lage latency;

Batterijduur van 24 uur - 8 uur met oordopjes, 16 uur extra met oplaadcase;

Lichtgewicht, duurzame constructie met IPX5 waterbestendigheid;

Multi-AI-ondersteuning - met één druk op de knop praten met de gewenste slimme

assistenten wanneer deze zijn aangesloten op een mobiel apparaat;

Compatibel met de JBL QuantumENGINE™ PC-software en JBL Headphones-app voor de

ultieme audiobeleving.

Prijs: € 149,95

Kenmerken van de JBL Quantum 810:

Dubbele surround sound met JBL QuantumSURROUND™ en DTS Headphone:X 2.0;

50 mm drivers aangedreven door de JBL QuantumSOUND™ Signature;

Actieve ruisonderdrukking;

Lossless 2.4G draadloos en Bluetooth 5.2;

Batterijduur van 30 uur, met Play & Charge-functionaliteit voor de hele dag gamen;

Voice-focus beam microfoon met echo- en ruisonderdrukking;

Game-chat audiowijzer om stem- en game volume te regelen, ontwikkeld voor de populairste

chatapplicatie ter wereld, Discord;

Lichtgewicht, duurzame constructie met in leer gewikkelde oorkussens van traagschuim;

JBL QuantumENGINE™ PC-software compatibiliteit voor de ultieme aanpassing van EQ,

RGB-kleuren, mic mute/unmute en meer;

Prijs: € 199,99

Kenmerken van de JBL Quantum 610:

Dubbele surround sound met JBL QuantumSURROUND™ en DTS Headphone:X 2.0;

Hi-res gecertificeerde 50 mm drivers aangedreven door de JBL QuantumSOUND™

Signature;



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. 

Draadloze 2.4G zonder kwaliteitsverlies;

Batterijduur van 40 uur, met Play & Charge-functionaliteit voor de hele dag gamen;

In de oorschelp geplaatste gamechat-audioknop om het stem- en gamevolume te regelen,

ontwikkeld voor de populairste chatapplicatie ter wereld, Discord (ook compatibel met

andere chatdiensten zoals Skype en TeamSpeak);

Spraakgerichte, opklapbare microfoon met automatisch in-/uitschakelbare dempingsfunctie;

JBL QuantumENGINE™ PC-softwarecompatibiliteit voor de ultieme aanpassing van EQ,

RGB-kleuren, mic mute/unmute en meer;

Prijs: € 149,95

*Het CES Innovation Awards programma, eigendom van en geproduceerd door de Consumer

Technology Association (CTA)®, is een jaarlijkse wedstrijd die uitmuntend design en

engineering in consumententechnologie producten in 27 productcategorieën eert. 

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl


JBL

https://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/nl-NL/

