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JBL styrker satsingen på gaming med en ny og
forbedret JBL Quantum-serie
JBL Quantum-serien inkluderer nå konsollhodetelefoner tilpasset XBOX og PlayStation.  

CES 2023, OSLO – 4. januar 2023 – JBL utvider nå hodetelefon-sortimentet i JBL

Quantum serien. Etter suksessen med JBL Quantum 910 Wireless og Quantum 610 Wireless,

lanseres nå de neste produktene i serien, JBL Quantum 360X/P og JBL Quantum 910X/P. Med

unikt design skapt for XBOX- og Playstation-konsoller, gir de nyeste hodetelefonene

upåklagelig lydkvalitet som sikrer sømløs kommunikasjon, uavhengig av omgivelsene.
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JBL tilbyr gamere trådløs romtilpasset lyd med sensorisk følgesystem, laget spesifikt for

konsollen, som kan tilpasses egne preferanser. JBL Quantum 910X/P har JBLs

QuantumSPATIAL 360-graders lyd, med sensorisk følgesystem, som sikrer presis nøyaktighet.

Både 360X/P og 910X/P er utstyrt med JBLs DualSOURCE, som gjør at du aldri trenger å gå

glipp av en telefonsamtale, selv i kampens hete. I tråd med oppgraderingen kan du få

hodetelefonene i nytt og elegante design, inspirert av din foretrukne konsoll, som blir

tilgjengelig i hvitt og blått til PlayStation, og svart og grønt til XBOX.

 

«Siden vi våget oss inn i gaming-sfæren, har oppdraget vårt alltid vært å utvikle førsteklasses

lydprodukter for spillere på alle nivåer», sa Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle

Division. «JBL Quantum-produkter gir gamere enestående lydfunksjoner og innovativt design,

slik at de får en helhetlig spillopplevelse. Vår JBL Quantum-portefølje, inkluderer de nye

XBOX- og Playstation-tilleggene, som gir spillere på alle nivåer et konkurransefortrinn,

uavhengig av konsollpreferanser».

 

JBL Quantum 910X og JBL Quantum 910P

XBOX og PlayStation brukere kan nå matche hodetelefonene til sin favorittkonsoll. JBL

Quantum 910X og 910P er først ut, og anses å være et av de mest avanserte hodetelefonene på

markedet. Utstyrt med JBL QuantumSPATIAL 360-garders lyd med integrert sensorisk

følgesystem, får gamere mulighet til å utforske den beste romtilpassede lyden via trådløs USB-

A/C tilkobling til konsollen. Med aktiv støykansellering, kan man kvitte seg med uønsket

bakgrunnsstøy og konsentrere seg fullt ut om spillet.

 

JBL Quantum 360X og JBL Quantum 360P

Ta spillopplevelsen til neste nivå med JBL Quantum 360 serien. Med evnen til å spille og lade

samtidig, vil man aldri gå glipp av moroa. JBL Quantum 360 X/P kommer med DualSOURCE

som lar to enheter være koblet på samtidig via Lossless 2.4 GHz og Bluetooth, samt inntil 22

timers batteritid, som gjør at man kan være tilkoblet samtidig som sine lagkamerater, helt uten

forsinkelser.    

 

Alle JBL Quantum X og P hodetelefoner blir tilgjengelig på no.JBL.com fra mars 2023, i JBLs

nye bærekraftige forpakning.
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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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