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Ongestoord gamen, óók als je onderweg bent:
het kan met de JBL Quantum TWS

Amsterdam - 28 juni, 2022 - Onderweg gamen met uitstekende geluidskwaliteit? Het kan

vanaf vandaag. JBL lanceert met de JBL Quantum TWS de eerste echte draadloze game-

oordopjes. Nooit meer draadjes, nooit meer gedoe, maar altijd en overal ongestoord gamen.

Veel beter wordt een game-ervaring on the go niet.

 

Geen geluid van buitenaf
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Door het bizar realistische JBL QuantumSURROUND™ zitten gamers niet alleen qua geluid

midden in de game. Samen met de True Adaptive Noise Cancelling en Ambient Aware-functies

kunnen ze geluiden én afleiding van buitenaf uitermate goed controleren. Ideaal als je even

hélemaal op wil gaan in je game. Waar je ook bent. 

Mis nooit een oproep

Die flexibiliteit geeft ook de bijbehorende USB-C dongel, waarmee net zo makkelijk een low-

latency verbinding wordt gemaakt met een PC, Mac of PlayStation, als met een Nintendo Switch

en andere mobiele apparaten.

Daarnaast ondersteunt de JBL Quantum TWS ook twee verbindingen tegelijk. Hierdoor kunnen

spelers via de USB-C dongel verbinding kunnen maken met hun favoriete gaming-apparaat

terwijl ze nog steeds via bluetooth verbonden zijn met hun mobiel, waardoor ze nooit een

oproep hoeven te missen. Het lichtgewicht ontwerp maakt de JBL Quantum TWS ideaal voor

lange gamesessies, en de IPX4 zweetbestendigheid garandeert duurzaamheid bij gebruik

onderweg.

Dubbel vriendelijk

De JBL Quantum TWS wordt geleverd in de nieuwste duurzame verpakking van JBL en is vanaf

nu verkrijgbaar in het zwart op JBL.com voor €149,00.

 

In het kort:

● JBL QuantumSURROUND™ voor de beste ruimtelijke audio-oplossing voor meeslepende

gaming

● True Adaptive Noise Cancelling met vier beamforming-microfoons en automatische kalibratie

om in de zone te blijven

● Ambient Aware om omgevingsgeluid te filteren naar de voorkeur van de speler

● Zes microfoons (drie op elke oordop) zorgen voor kristalheldere communicatie met

teamgenoten

● Twee-apparaten connectiviteit via de 2.4Ghz draadloze USB-C dongle of Bluetooth 5.2 voor

gamer-grade low latency verbinding

● Tot wel 24 uur luisterplezier (8 uur via het oortje; 16 uur via de draadloze oplaadcase)

● Lichtgewicht, duurzame constructie met IPX4 waterbestendigheid

● Multi AI-ondersteuning - druk eenvoudigweg om te praten met favoriete slimme assistenten

wanneer aangesloten op een mobiel apparaat

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

ultieme audio-aanpassing
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Wij zijn 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.

Over HARMAN

https://news.jbl.com/images/434374
https://news.jbl.com/images/434371
https://news.jbl.com/images/434370
https://news.jbl.com/images/434372


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. 

HARMAN (www.harman.com) ontwerpt en produceert connected producten en oplossingen

voor consumenten, automotive en bedrijven wereldwijd, waaronder audio, visuele en

infotainment systemen, bedrijfsoplossingen en software-services. Met premium merken als

AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon® Mark Levinson® en Revel® is

HARMAN populair onder audioliefhebbers van verschillende generaties en ondersteunt

bovendien professionele artiesten en de omgeving waarin zij optreden. HARMAN is ook leider

op het gebied van een technologie- en geïntegreerde service oplossingen voor automotive,

mobile, telecommunicatie en bedrijven. Meer dan 50 miljoen auto’s op de weg zijn voorzien van

HARMAN audio en infotainment systemen. De softwareoplossingen van HARMAN

ondersteunen miljarden mobiele apparaten en systemen die zijn verbonden, geïntegreerd,

gepersonaliseerd, adaptief en veilig op alle platformen. Op het werk, thuis en in de auto.

HARMAN heeft 30.000 werknemers in Amerika, Europa en Azië. In maart 2017 werd

HARMAN volledig overgenomen door Samsung Electronics Co., Ltd.
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