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JBL lanserer den første frittstående mikrofonen
og de første True Wireless-øreproppene i den
prisvinnende JBL Quantum-serien
I tillegg lanseres to nye hodetelefon-modeller i over-ear gaming
headset-serien

 

⏲
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Oslo, Norge – 4. januar 2022 – Nye konkurrenter inntar scenen idet JBL

ekspanderer den prisvinnende gaming-porteføljen med flere nye JBL Quantum-produkter. I

dag lanserer JBL den første USB gaming-mikrofonen, JBL Quantum Stream. Den doble

kondensatormikrofonen gir krystallklar kommunikasjon, og er, som navnet

indikerer, perfekt når man skal samkjøre seg med lagkamerater. Mikrofonen kobles

til eksternt, og er et frittstående produkt. I tillegg kan stativet beveges 360 grader, og stilles inn

etter eget ønske. JBL Quantum Stream får selskap av JBLs første True Wireless gaming-

hodetelefoner, JBL Quantum TWS, i tillegg til to nye over-ear hodetelefoner: JBL

Quantum 810 og JBL Quantum 610.  

 

Med JBL Quantum Stream vil lagkamerater høre deg klart og tydelig, takket være den

2x14 mm dobbelt-kapslede kondensatoren med 24-bit og 96 kHz samplefrekvens. Du kan velge

mellom to ulike mønstre for opphenting av stemmer, der den enten fokuserer på den

nærmeste stemmen eller fanger opp alle stemmene i rommet, for eksempel under

en podkastinnspilling. Har du et skjult oppdrag? Da kan du trykke på knappen på toppen for

å mute mikrofonen. Dette aktiverer et RGB-indikator-lys for enkel bruk når du er midt i en

kamp eller i en konferansesamtale. En universell monteringsløsning og et sømløst

stemmekontrollsystem gjør JBL Quantum Stream veldig enkel å bruke. Brukerne kan enkelt

montere stativet slik at mikrofonen passer i gaming-oppsettet, og kontrollere stemmevolumet

direkte på mikrofonen. 

 

For gamere som foretrekker en in-ear, trådløs opplevelse, har JBL Quantum TWS kommet

for å levere. Komplett med utrolige JBL QuantumSURROUND, kan brukerne oppleve den

beste surround sound-løsningen i spill. I tillegg gjør True Adaptive-støykansellering og

Ambient Aware at du kan kontrollere støy utenfra og minimere distraksjonene. Den inkluderte

USB-C-pinnen har lav latensforbindelse for spillere på PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch

og støttede mobiltelefoner. JBL Quantum TWS støtter også to tilkoblinger på en gang, slik

at spillere både kan koble til sin foretrukne spillkonsoll med USB-C-pinnen og mobilen, slik

at de aldri går glipp av en telefonsamtale. Den lave vekten gjør JBL Quantum TWS helt ideell

for lange spilløkter, og med IPX5-sertifisering er den svetteresistent.  

«JBL fortsetter å lage smarte løsninger for gamere på alle nivåer», sier Ralph Santana,

visepresident og markedsføringssjef i HARMAN. «Som den første frittstående mikrofonen

og True Wireless-hodetelefonene i JBL Quantum-serien, har JBL Quantum Stream og JBL

Quantum TWS blitt laget for å møte behovet til gamere, streamere og podkastere, side om side

med den sterke og stadig voksende rekken av over-ear gaming headset.» 



I tillegg blir nykommerne JBL Quantum 810 og JBL Quantum 610 en del av Quantum-

serien i 2022. De mottok den prestisjetunge prisen «Best innovation Honoree» under CES

2022 Innovation Awards*. Modellene har JBL QuantumSURROUND og DTS Headphone:X 2.0

for å få det ultimate, dype lydbildet, samt en stemmefokusert flipp-mikrofon og en slitesterk

og lett konstruksjon for optimal komfort under lange spilløkter. JBL Quantum Stream-

mikrofonen og alle nye JBL Quantum-hodetelefoner er kompatible med

JBL QuantumENGINEPC-programvaren for full tilpasning av lyd og RGB-lyseffekter (bare

utvalgte modeller). JBL Quantum TWS er også kompatibel med JBL-appen for tilpasning under

bruk.  

JBL Quantum Stream, TWS, 810 og 610 kommer i JBLs nyeste miljøvennlige emballasje. 

Alle de nye produktene i JBL Quantum-serien blir tilgjengelige på no.JBL.com og hos utvalgte

forhandlere våren 2022. 

 

JBL Quantum Stream spesifikasjoner:

2x14 mm kondenser med 24 bit og 96 kHz samplingsfrekvens. 

Universell monteringsløsning med justerbart stativ, 360 graders bevegelser og tre

stativmuligheter for å sikre den optimale mikrofonplasseringen. 

Velg mellom to ulike mønstre for opphenting av stemmer, der den enten fokuserer på den

nærmeste stemmen eller fanger opp alle stemmene i rommet, for eksempel under

en podkastinnspilling. 

Et enkelt trykk for å stilne mikrofonen med RGB-indikatorlys. 

Universell monteringsløsning og et sømløst talesystem.  

Holdbart metalldesign. Stativ i aluminium, metallring og stålnett for premiumutseende. 

Kompatibel med programvaren JBL QuantumENGINE PC, for egne tilpasninger av EQ, RGB

farger, mikrofon, mute/unmute med mer. 

Pris: 1000 kr. 

 

JBL Quantum TWS spesifikasjoner:

JBL QuantumSURROUND for den beste surround sound-løsningen. 

True Adaptive-støykansellering med fire stråleformede mikrofoner og autokalibrering for å

holde deg i sonen. 

Ambient Aware for å filtrere omgivelsesstøy ut ifra spillerens preferanser. 

http://no.jbl.com/


Seks stråleformede mikrofoner (tre i hver ørepropp) for å sikre krystallklar kommunikasjon

med lagkamerater. 

To-enhets-tilkobling gjennom USB-C-pinne eller Bluetooth 5.2 for lav-latenstilkobling. 

24 timer batterilevetid – 8 timer med ørepropper, 16 ekstra timer med ladeboks. 

Lett og holdbar konstruksjon med IPX5 vannresistens. 

Multi AI support – enkelt trykk for å snakke med foretrukket stemmeassistent når mobilen er

tilkoblet. 

Kompatibel med programvaren JBL QuantumENGINE PC og JBL-appen for ultimat

lydtilpasning. 

Pris: 1500 kr. 

JBL Quantum 810 spesifikasjoner:

Dobbel surroundlyd med JBL QuantumSURROUND og DTS Headphone:X 2.0. 

50 mm drivere drevet av JBL QuantumSOUND. 

Aktiv støyreduksjon. 

Dobbel trådløs løsning: Tapsfri 2.4G trådløs og Bluetooth 5.2. 

30 timer batterilevetid, med Play & Charge-funksjon for å kunne spille hele dagen. 

Stemmefokusert stålmikrofon med ekko- og støydemping. 

Spill-chat-lydskive for å regulere spillvolum, utviklet for den mest populære chat-

applikasjonen i verden, Discord. 

Lett og solid konstruksjon med øreputer av Memory Foam og skinn. 

Kompatibel med JBL QuantumENGINE PC for ultimate tilpasninger av EQ, RGB-

farger, mikrofon, mute/unmute med mer. 

Pris: 1800 kr. 

JBL Quantum 610 spesifikasjoner:

Dobbel surround sound med JBL QuantumSURROUND og DTS Headphone:X 2.0. 

Hi-res sertifisert 50 mm drivere drevet av JBL QuantumSOUND. 

Tapsfri 2.4G trådløs. 

40 timer batterilevetid, med Play & Charge-funksjon for å kunne spille hele dagen. 

Ørekopp posisjonert med spill-chat-lydskive for å regulere spillvolum, utviklet for den mest

populære chat-aplikasjonen i verden, Discord (også kompatibel med andre tjenester som

Skype og TeamSpeak). 

Stemmefokusert flipp-bom-mikrofon med auto på/av mute-funksjon. 



Kompatibel med JBL QuantumENGINE PC for ultimate tilpasninger av EQ, RGB-farger,

mikrofon, mute/unmute med mer. 

Pris: 1600 kr. 
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*CES Innovation Award programmet er eid og produsert av Conumer Technology Association

(CTA), og er en årlig kåring av fremragende design

og ingeniørkunst av forbrukerteknologiprodukter fordelt på 27 produktkategorier.  

 

OM 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. 

OM HARMAN
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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.

HARMAN International (harman.com), et heleid datterselskap av Samsung Electronics Co,

LTD., designer og utvikler produkter for bilprodusenter, privatpersoner og selskaper verden

over – deriblant komplette bil-systemer, audio-visuelle produkter og øvrig automatiserte

systemer. Med ledende merkevarer som AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark

Levinson and Revel, er HARMAN beundret av «audiofile», musikere og konsertarrangører. Mer

enn 25 millioner biler er utstyr med HARMAN audio, og milliarder av mobile enheter er

sammenkoblet og integrert på tvers av plattformer. HARMAN sysselsetter 30 000 mennesker

på tvers av USA, Europa og Asia. 

 

For mer informasjon:

APELAND                                                

Pressekontakt for Harman i Norge 

+47 900 30 373  

harman@apeland.no  

 

HARMAN EMEA Consumer Lifestyle         

Marije Bakker, Director of Communications & PR 

Marije.Bakker@harman.com 
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