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Spela på språng med fullständig frihet: JBL
Quantum TWS finns nu tillgängliga

Stockholm – 28 juni, 2022 - Låt inte din spelupplevelse begränsas av sladdar. JBL utökar

sin Quantum-serie och gaming-portfölj med varumärkets första trådlösa gaming in-ear-lurar.

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

en högklassig spelupplevelse. Komplett med den otroligt realistiska JBL

QuantumSURROUND™ kan lyssnaren uppleva den bästa möjliga surroundlösningen i

spelet. Detta kompletteras med True Adaptive-brusreducering och Ambient Aware för att

kontrollera ljud utifrån och minimera distraktioner.
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JBL Quantum TWS är designade för att du ska få samma actionfyllda spelupplevelse, oavsett

vart du befinner dig och hur du väljer att spela. 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

dongle, plus en Bluetooth-anslutning på en mobil enhet, så man inte riskerar att missa ett

samtal. Den lättviktiga designen gör JBL Quantum TWS idealisk för långa spelsejourer, och

IPX4-klassificering för när du är på språng.

 

JBL Quantum TWS kommer i JBL:s senaste miljövänliga förpackning och finns nu i färgen

svart på JBL:s hemsida för 1 500 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 IPX4-klassificering

●      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

For more information:

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                             

Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA                                                        

marije.bakker@harman.com
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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.
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