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Kjenn på friheten og spill hvor som helst: Nye
JBL Quantum TWS er nå tilgjengelig

Oslo, Norge (28. juni 2022) – Nå kan du spille uten å bli hindret av ledninger, når JBL

utvider JBL Quantum-serien med de første trådløse øreproppene for gaming. For gamere som

foretrekker å bruke propper, og som ønsker en opplevelse uten ledninger, er JBL Quantum

TWS det de har ventet på. Med den svært realistiske lyden fra JBL QuantumSURROUND™,

kan gamere oppleve surround-lyden i spillene. I tillegg sørger den adaptive støydempingen for å

holde ute lyder og minimere distraksjoner.
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De er designet for mobilspilling mens du er på farten, slik at du aldri går glipp av det du helst vil

gjøre, uansett hvor du er og hvordan du ønsker å spille. Du har også enkel tilkoblingsmulighet

og stor fleksibilitet med USB-C. De kan enkelt kobles til for å spille på PC, Mac, PlayStation®,

Nintendo Switch og mobilenheter. JBL Quantum TWS støtter også to tilkoblinger på en gang.

Du kan koble deg til favorittspillplattformen din og mobiltelefonen via Bluetooth samtidig, slik

at du aldri går glipp av en telefonsamtale. JBL Quantum TWS er så lette at de er ideelle for

lange runder med gaming. IPX4-ratingen for motstand mot fuktighet sørger for at øreproppene

er klare for alt når du er på farten.

 

Til lanseringen av JBL Quantum TWS, har JBL inngått et samarbeid med Diablo Immortal,

som er det seneste gratisspillet fra den legendariske RPG-franchisen til Blizzard, lansert på

mobil og PC. Diablo Immortal er en helt ny, kompromissløs Diablo-opplevelse du kan spille

hvor som helst, når som helst. For første gang kan gamere kjempe mot eldgamle onder på

mobiltelefonen, på dette online multiplayer-spillet. Leter du etter den beste måten å fordype

deg i spillet? Åpne JBL Headphones-appen på mobiltelefonen din og aktiver «Battle Mode EQ»,

for å få en lydopplevelse som er skreddersydd for spillet. Også dette blir lansert i august og, blir

tilgjengelig for gamere som bruker JBL Quantum TWS.

 

JBL Quantum TWS blir levert i JBLs miljøvennlige forpakning og er tilgjengelig i svart på

no.JBL.com for 1500 kroner.

 

JBL Quantum TWS spesifikasjoner:

● JBL QuantumSURROUND™ for den beste lydopplevelsen når du gamer

● Adaptiv støykansellering med fire mikrofoner og autokalibrering

● Ambient Aware for å filtrere omgivelsesstøy ut ifra spillerens preferanser

● Seks mikrofoner (tre i hver propp) sikrer krystallklar kommunikasjon

● Mulighet for å koble til to enheter samtidig via 2.4Ghz trådløs USB-C adapter eller Bluetooth

5.2 for lav-latenstilkobling

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

● Lette, bygget i kraftig konstruksjon og med IPX4-vannresistanse

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

tilkoblet

●Kompatibel med JBL QuantumENGINE™ PC-programvare og JBL Headphones-appen for

ultimat lydtilpasning
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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.
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