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JBL® introducerar den första mikrofonen och
TWS-hörlurar till sin prisbelönta JBL Quantum-
serie
Varumärket avslöjar även två nya tillskott till sina over-ear-
hörlurar
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CES 2022, LAS VEGAS – 4 JANUARI, 2022 – JBL utökar sin prisbelönta gaming-portfölj

med flera nya JBL Quantum-produkter. JBL presenterar sin första USB-mikrofon, JBL

Quantum Stream. Likt namnet antyder är mikrofonen med dubbla kondensatorer perfekt för

att koordinera med lagkamrater, vilket bidrar till en kristallklar kommunikation när du är i

hetluften. Dessutom möjliggör det vändbara stativet 360-graders rörelse, med ytterligare

alternativ för montering. JBL Quantum Stream får sällskap av märkets första TWS-hörlur, JBL

Quantum TWS, samt två nya over-ear-modeller; JBL Quantum 810 och JBL Quantum

610.

 

Hörs högt och tydligt med JBL Quantum Stream, tack vare 2 x 14mm dubbelkapsel Electret-

kondensorer med 24-bitars och 96kHz samplingsfrekvens. Två valbara

röstupptagningsmönster tillåter användare att fokusera mikrofonens fångst på endast talarens

röst eller fånga alla röster i rummet om de spelar in en podcast. Med ett knapptryck kan ljudet

stängas av och samtidigt aktivera en RGB-indikatorlampa för att enkelt stänga av ljudet när du

är mitt i hetluften – eller i ett konferenssamtal. Installationen kunde inte vara enklare, men JBL

Quantum Streams universella monteringslösning och sömnlösa röstövervakningskontroll.

Användare kan enkelt montera stativet för att passa deras speluppsättning och styra

röstvolymen direkt på mikrofonen.

 

För spelare som föredrar en trådlös in-ear-lösning är JBL Quantum TWS här för att leverera.

Komplett med den otroligt realistiska JBL QuantumSURROUND™ kan lyssnaren uppleva den

bästa möjliga surroundlösningen i spelet. Tillsammans med True Adaptive-brusreducering och

Ambient Aware för att kontrollera ljud utifrån och minimera distraktioner. Med medföljande

USB-C möjliggör det spelande på en PC, Mac, PlayStation®, Nintendo Switch och mobila

enheter. JBL Quantum TWS stöder också två anslutningar samtidigt så att spelare kan ansluta

till sin föredragna enhet via USB-C, plus en Bluetooth-anslutning på en mobil enhet. Den lätta

designen gör JBL Quantum TWS idealisk för långa spelsejourer, och IPX5-klassificering för när

du är på språng.

”JBL fortsätter att skapa smarta lösningar för spelare på alla nivåer”, säger Ralph Santana,

Executive Vice President och Chief Marketing Officer på HARMAN. ”Som den första fristående

mikrofonen och TWS i JBL Quantum-serien skapades JBL Quantum Stream och JBL Quantum

TWS för att möta behoven hos spelare, streamers och podcasters, tillsammans med vårt robusta

– och växande – utbud av over-ear-hörlurar.”



JBL Quantum 810 och JBL Quantum 610, mottagare av ”Best of Innovation Honoree” av

den prestigefyllda CES® 2022 Innovation Awards*, presenteras också som nyheter i JBL

Quantum-serien 2022. Dessa modeller har JBL QuantumSURROUND™ och DTS

Headphone:X 2.0 för den ultimata ljudupplevelsen, tillsammans med en uppfällbar mikrofon

med röstfokus och en hållbar och lätt konstruktion för optimal komfort under långa

spelsejourer. Alla nya JBL Quantum-hörlurar, och JBL Quantum Stream, är kompatibla med

JBL QuantumENGINE™ PC-programvara för fullständig anpassning av ljud- och RGB-

ljuseffekter (endast vissa modeller). JBL Quantum TWS är också kompatibel med JBL

Headphones-appen för anpassning när användaren är på språng.

 

Alla nya tillskott till JBL Quantum-serien kommer finnas tillgängliga från och med våren 2022

på JBL:s hemsida och hos utvalda återförsäljare.

 

JBL Quantum Stream, TWS, 810 och 610 kommer i JBL:s senaste miljövänliga förpackning.

 

Funktioner JBL Quantum Stream:

●      2 x 14mm Electrec-kondensorer med 24-bitars och 96 kHz samplingsfrekvens

●      Universell monteringslösning med vändbart stativ möjliggör 360-graders rörelse, och de

tre stativalternativen säkerställer optimal mikrofonpositionering

●      Två valbara röstupptagningsmönster för att isolera en röst eller inkludera många

●      Tryck på mute-knappen med RGB-indikatorlampa

●      Röstövervakning direkt genom hörlurar och styr röstvolym och mikrofonförstärkning

direkt på mikrofonen

●      Slitstark, förstklassig metalldesign, med aluminiumstativ, metallring och järnnät för ett

förstklassigt utseende och finish

●      JBL QuantumENGINE™ PC-programvara för den ultimata anpassningen av EQ, RGB-

färger, Mic mute/unmute och mer

●      Pris: 1 000 SEK

 

Funktioner JBL Quantum TWS:

●      JBL QuantumSURROUND™ för den bästa surroundlösningen för uppslukande spel

●      True Adaptive-brusreducering med fyra stålformade mikrofoner och automatisk

kalibrering

●      Ambient Aware för att filtrera in omgivningsljud efter spelarens önskemål



●      Sex strålformade mikrofoner (tre på varje öronsnäcka) säkerställer kristallklar

kommunikation med lagkamrater

●      Anslutning med två enheter via USB-C eller Bluetooth 5.2

●      24 timmars batteritid – 8 timmar i öronsnäckorna, ytterligare 16 timmar i

laddningsfodralet

●      Lätt, hållbar konstruktion med IPX5

●      Stöd för Multi AI – tryck bara för att prata med den smarta assistansen när du är ansluten

till en mobil enhet

●      Kompatibel med JBL QuantumENGINE™ PC-programvara och JBL Headphones-appen

för den ultimata ljudanpassningen

●      Pris: 1 500 SEK

Funktioner JBL Quantum 810:

●      Dubbelt surround med JBL QuantumSURROUND™och DTS Headphone:X 2.0

●      50 mm drivers som drivs av JBL QuantumSOUND™ Signature

●      Aktiv brusreducering

●      Dubbla trådlösa lösningar: förlustfri 2.4G trådlös och Bluetooth 5.2

●      30 timmars batteritid med Play & Charge-funktion för spel hela dagen

●      Röstfokuserad strålmikrofon med eko- och brusdämpning

●      Ljudratt för spelchatt – För att reglera röst- och spelvolym, utvecklad för den mest

populära chattapplikationen i världen, Discord

●      Lätta, hållbar konstruktion och öronkuddar med memory foam

●      JBL QuantumENGINE™ PC-programvara för den ultimata anpassningen av EQ, RGB-

färger, Mic mute/unmute och mer

●      Pris: 1 800 SEK

 

Funktioner JBL Quantum 610:

●      Dubbelt surround med JBL QuantumSURROUND™och DTS Headphone:X 2.0

●      Hi-res certifierade 50 mm drivers som drivs av JBL QuantumSOUND™ Signature

●      Förlustfri 2.4G

●      40 timmars batteritid med Play & Charge-funktion för spel hela dagen

●      Ljudratt för spelchatt – För att reglera röst- och spelvolym, utvecklad för den mest

populära chattapplikationen i världen, Discord (även kompatibel med andra chattjänster som

Skype och TeamSpeak)

●      Uppfällbar bommikrofon med röstfokus med automatisk på/av-mute-funktion



●      JBL QuantumENGINE™ PC-programvara för den ultimata anpassningen av EQ, RGB-

färger, Mic mute/unmute och mer

●      Pris: 1 500 SEK
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*CES Innovation Awards-programmet, som ägs och produceras av Consumer Technology

Association (CTA)®, är en årlig tävling som prisar enastående design och ingenjörskonst inom

Consumer Technology i 27 produktkategorier.

 

ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports.

 

ABOUT HARMAN
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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.
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.

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.

 

For more information:

HARMAN EMEA Consumer Lifestyle                                                            

Marije Bakker, Director of Communications & PR  
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