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JBL® Quantum 350 förbättrar spelupplevelsen
trådlöst
Dra fördel av ljudet och rör dig fritt med det senaste JBL
Quantum-headsetet

Amsterdam – 2 September, 2021 – Låt inte sladdar hålla tillbaka ditt spelande. Det

senaste tillskottet i JBL Quantum-serien, JBL Quantum 350, är utformad för att ge

konkurrensfördelar med helt trådlösa JBL QuantumSound Signature för PC-spelare, men det

funkar för konsoler med.
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När varje ljud är viktigt, missar du aldrig ett ögonblick, med förlustfritt trådlöst 2,4G, även vid

spel i soffan. JBL Quantum 350 22-timmars batteritid och lätta öronkuddar möjliggör för långa

spelsejourer. Snabbladdningen erbjuder 1 timmas speltid på 5 minuters laddning, samt Power

& Play möjliggör för laddning under spelandets gång.

 

Från de tystaste fotspåren till de högsta laserstrålarna, JBL QuantumSOUND Signature och den

uppslukande JBL QuantumSURROUND placerar spelaren i mitten av varje scen. Den

DISCORD-certifierade JBL Quantum 350 har även en avtagbar och riktad mikrofon.

 

”Gaming blir mer och mer populärt och spelare kräver ökad flexibilitet. Genom att introducera

JBL Quantum 350 till vår befintliga Quantum-serie möter vi detta behov och levererar

enastående JBL-ljud och kvalité med en oöverträffad funktionsuppsättning”, säger Dave

Rogers, VD för HARMAN Lifestyle Division. ”Ett helt trådlöst headset tillåter spelare att röra

sig fritt när de spelar, byta från PC till PS5, eller röra sig längre bort från sina enheter men

fortfarande höra och känna varje ljud.”

 

JBL Quantum 350 kommer finnas tillgänglig på JBL:s hemsida och hos utvalda återförsäljare

från AUGUSTI till ett pris av 1200 SEK.

Funktioner

2,4G trådlös anslutning av spelkvalité via trådlös USB dongle 

40mm drivrutiner drivna av JBL QuantumSOUND Signature och uppslukande JBL

QuantumSURROUNDVoice focus detachable boom microphone

JBL QuantumENGINE-kompatibel PC-programvara för fullständig anpassning

22-timmars uppladdningsbart batteri med snabbladdning – 5 minuters laddning via USB-C

ger 1 timmes speltid

Lätt och hållbar konstruktion med öronkuddar i PU-läder och med minnesskum

DISCORD-certifierad och fungerar med Skype och TeamSpeak

https://www.jbl.se/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_term=webshop&utm_content=press%20release&utm_campaign=PR_Harman_Explore


OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
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JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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