
 24 August 2022, 10:00 (CEST)

Lev deg fullstendig inn i spillet med et sylskarpt
lydbilde med nye JBL Quantum 910 Wireless
De nyeste hodetelefonene fra JBL Quantum med integrert sensorisk følgesystem

lanseres på Gamescon 2022.

OSLO, Norge – 24. august 2022 – Stup inn i handlingens kjerne med JBL Quantum 910

Wireless. Det siste tilskuddet til JBL Quantum-serien er helt uten ledninger og begrensninger.

De kommer også med et integrert sensorisk følgesystem for å sikre den ultimate

spillopplevelsen.
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Det er på tide å få overtaket. Med JBL QuantumSPHERE360, JBL QuantumSPATIAL 360 og

integrert følgesystem, plasserer JBL Quantum 910 Wireless deg i sentrum av alle spill.

Innebygde sensorer registrerer hver minste hodebevegelse for helt presis lydposisjonering, for å

gi deg den ultimate, altoppslukende lydopplevelsen. Du vil kunne høre hvert eneste skritt og

lokalisere fiendene nøyaktig med lyd som kommer i et 3D, 360-graders-rom, som vil gi deg et

stort konkurransefortrinn. Neste generasjons 360-graders rom-imitasjon og JBL Quantum

SURROUND skaper en realistisk romfølelse i den virtuelle verdenen, og løfter den helhetlige

spillopplevelsen til et nytt nivå.

 

«Det å virkelig være oppslukt i et spill er den mest spennende delen av gaming, og lyd spiller en

viktig rolle i dette. Det er helt utrolig hvordan 3D-lyd kan skape en helt egen innlevelse, men

dette ville vært helt menigsløst uten nøyaktighet. Med JBL Quantum-hodetelefonene lar de

unike algoritmene, som du kun finner i våre produkter, gamere oppleve virtuelle verdener i

flere dimensjoner med en nøyaktighet som overgår de mest populære surroundlyd-

teknologiene som er tilgjengelig i gaming-hodetelefoner i dag. I JBL Quantum 910 Wireless har

vi integrert sensoriske følgesystem-sensorer, som gjør det mulig for gamere å oppdage lyder og

bevegelser på en helt ny måte», sier Alfredo Fernandez Franco, Senior Director of Immersive

Audio i HARMAN.

 

Du kan holde distraksjoner fra den virkelige verdenen ute med den kraftige støydempingen, og

konsentre deg om det som virkelig gjelder med JBLs unike og anerkjente lydkvalitet. Bruk

flipp-mikrofonen for suveren og klar tale, og ta multiplayer-spillopplevelsen til et helt nytt nivå.

 

JBL Quantum 910 er kompatibel med alle livsstiler, på alle plattformer. Du kan koble

hodetelefonene til PC-en, konsollen eller mobilen. 2.4 GHz trådløs lavlatenstilkobling og JBL

QuantumSPHERE 360 sikrer at du får en konkurransefordel når du spiller på PC. Foretrekker

du PlayStation eller Nintendo Switch? Du kan koble til hodetelefonene og være i sentrum av

hvert eneste spill med JBL QuantumSPATIAL 360. Er du på farten? Bluetooth 5.2-tilkobling og

aktiv støyreduksjon gir en oppslukende on-the-go opplevelse, selv i de mest støyende miljøene.

Ikke gå tom for strøm midt i spillet – topp de 39-timene med batteritid med «play and charge»

ved å bruke USB-ladekabelen for å få ubegrensede gaming-økter.

 

JBL Quantum 910 Wireless blir vist frem på JBL Quantum-standen på Gamescom fra 24.–28.

august. De blir tilgjengelig fra midten av september på JBL.com.no for 2300 kroner.

 



Features of the JBL Quantum 910 Wireless:

Dobbel surroundlyd: JBL QuantumSPHERE 360- og JBL QuantumSPATIAL 360-lyd med

integrert sensorisk følgesystem Opplev den best mulige surroundlyd-løsningen på PC (JBL

QuantumSPHERE360 og sensorisk følgesystem) og Playstation (sensorisk følgesystem) via

USB-C trådløs tilkobling

Tapsfri 2.4GHz trådløs tilkobling med USB-C og USB Type A adapter inkludert.

Opptil 39 timer med batteritid.

Spill & Lade via USB ladekabel for ubegrensede gaming-økter.

50mm HARMAN tilpassede høyoppløselige, serifiserte drivere.

Aktiv støydemping for gaming.

Flipp-opp for å dempe mikrofon med ekko- og støydemping.

Kompatibel med JBL QuantumENGINE PC programvare.
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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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