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JBL® Quantum 350 Wireless kommer for å ta
gaming til neste level
Få lydfordelene og beveg deg fritt med det nyeste JBL Quantum-
headsettet.

Oslo – 2. september 2021 – Ikke la ledninger holde tilbake highscoren din. Nå kommer de

trådløse gaming hodetelefonene JBL Quantum 350. Det nyeste tilskuddet til JBL Quantum-

serien er designet for å gi konkurransefortrinn med den helt trådløse signaturlyden JBL

QuantumSOUND til PC-gamere, noe som også fungerer på konsoller.

⏲

https://news.jbl.com/


Når hver minste lille lyd betyr noe, sørg for at du aldri går glipp av et eneste øyeblikk med

2,4GHz trådløs tilkobling, selv når du sitter i sofaen. Hodetelefonenes 22-timer batterilevetid

og lette øreputer i memory foam gjør at du aldri trenger å gå glipp av ett sekund med action,

selv under de lengste spilleøktene. Trenger du å lade? Hurtiglading gir deg 1 time spilletid med

kun 5-minutters lading, og Power & Play gjør at du også kan lade mens du spiller, så du ikke går

glipp av noe.

 

Fra de stilleste skrittene til de høyeste laserskuddene, signasturlyden JBL QuantumSOUND og

den oppslukende JBL QuantumSORROUND plasserer deg i midten av hver scene. De

DISCORD-sertifiserte JBL Quantum 350 Wireless har også en avtagbar retningsbestemt og

stemmefokusert mikrofon, så uansett hvor gal handlingen blir, kan de andre spillerne høre om

du roper på hjelp eller jubler over streaks.

 

"Gaming blir mer og mer mainstream og spillere trenger økt fleksibilitet i oppsettet sitt. Ved å

introdusere JBL Quantum 350 Wireless til vår eksisterende JBL Quantum-serie med

hodetelefoner, møter vi behovet og leverer enestående JBL-lyd og bygger kvalitet med en

enestående rekke funksjoner", sier Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division. "Et

helt trådløst headset lar gamere bevege seg fritt rundt når de spiller, bytter fra PC til PS5 eller

kommer lenger vekk fra enhetene sine, men sørger for at de fortsatt hører og føler hver lyd",

forteller Rogers.

 

JBL Quantum 350 Wireless blir tilgjengelig i september for 119 EUR på no.JBL.com.

JBL Quantum 350 Wireless funksjoner:

Tapsfri 2.4GHz trådløs tilkobling via trådløs USB-adapter

40mm driver drevet av JBL QuantumSOUND Signature og gripende JBL

QuantumSURROUND

Stemmefokusert avtagbar boom-mikrofon

JBL QuantumENGINE-kompatibel PC-programvare med mulighet for full tilpasning

22-timers oppladbart batteri med hurtiglading – 5 minutters lading via USB-C gir 1 times

lydavspilling

Lett og slitesterk konstruksjon med PU-skinn og øreputer med memory foam

DISCORD-sertifisert og komptatibel med Skype og TeamSpeak

https://no.jbl.com/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.
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