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Maximal spelupplevelse och exakt precision
med JBL Quantum 910 Wireless
Det senaste JBL Quantum-headsetet med head tracking lanseras på Gamescom

2022

Stockholm – 24 augusti, 2022 – Hoppa in i händelsernas centrum med JBL Quantum 910

Wireless. Det senaste tillskottet till JBL Quantum-serien kommer utan sladdar och restriktioner

med avancerad head tracking för den ultimata uppslukande spelupplevelsen.
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Det är dags att ta kontrollen. JBL Quantum 910 Wireless placerar dig i centrum av varje spel

genom JBL QuantumSPHERE360™, JBL QuantumSPATIAL 360TM  och integrerad head

tracking. Inbyggda sensorer med hög precision spårar även de minsta huvudrörelserna för en

ljudplacering på nästa nivå och en uppslukande ljudupplevelse i spelet. Hör varje fotsteg och

lokalisera fiender när ljud dyker upp i 3D och 360o-vidd, vilket ger dig övertaget. Den senaste

360-graders rumsemuleringen och JBL Quantum SURROUND replikerar känslan av rymd i

virtuella världar mer realistiskt, vilket möjliggör att fullständigt uppslukas av spelet.

 

"Att verkligen vara försjunken i ett spel är den mest spännande delen av gaming och ljud spelar

en avgörande roll i detta. Det är fantastiskt hur 3D-ljud kan skapa en uppslukande upplevelse,

men det är meningslöst om det inte kombineras med noggrannhet. Med våra JBL Quantum-

headset tillåter våra ägandeskyddade algoritmer spelare att uppleva virtuella världar i extra

dimensioner och med precision, vilket överträffar de mest populära surroundljudsteknikerna

som finns tillgängliga för spelheadset idag. I JBL Quantum 910 Wireless har vi använt

ägandeskyddade algoritmer och integrerade head tracking-sensorer som gör det möjligt för

spelare att upptäcka ljud och rörelser runt dem som aldrig förr." säger Alfredo Fernandez

Franco, Senior Director of Immersive Audio, HARMAN.

 

Lämna distraktioner från den verkliga världen bakom dig med kraftfull aktiv brusreducering

och koncentrera dig på det som verkligen betyder något med JBL:s legendariska ljudkvalitet.

Använd flip-to-mute boommikrofonen för suverän rösttydlighet och ta multiplayer spel till en

helt ny nivå.

 

Kompatibel med alla livsstilar och plattformar, anslut enkelt headsetet till din PC, konsol eller

mobil. 2,4 GHz trådlös anslutning med låg latens och JBL QuantumSPHERE 360™ säkerställer

att du har övertaget på PC. Föredrar du PlayStation eller Nintendo Switch? Anslut ditt headset

och var omedelbart i centrum av varje spel med JBL QuantumSPATIAL 360TM. På resande

fot? Bluetooth 5.2-anslutning och aktiv brusreducering ger en uppslukande spelupplevelse när

du är på språng, även i de mest bullriga miljöerna. Oroa dig inte för att bli avbruten i ditt

spelande – utnyttja 39 timmars batteritid och ladda med USB-laddningskabeln för obegränsade

spelsessioner.

 

JBL Quantum 910 Wireless visas upp i JBL Quantum-båset på Gamescom från 24 till 28e

augusti och kommer att finnas tillgängliga från mitten av september på JBL:s hemsida för 2

300 SEK.



 

Funktioner JBL Quantum 910 Wireless:

●     Dual Spatial Audio: JBL QuantumSPHERE 360™-ljud och JBL QuantumSPATIAL 360TM

med integrerad head tracking. Upplev den bästa ljudlösningen för spatial surround ljud på PC

(JBL QuantumSPHERE360 & Head Tracking), PlayStation (Head Tracking) via den trådlösa

USB-C-anslutningen

●      2,4 GHz trådlös anslutning med låg latens med USB-C och USB Typ A-adapter som ingår i

kartongen

●      5.2 trådlös Bluetooth-anslutning och 3,5 mm-uttag ingår i kartongen

●      Upp till 39 timmars batteritid

●      Play & Charge USB-laddningskabel för obegränsade spelsessioner

●      50mm anpassade och högupplöst-certifierade HARMAN-drivers

●      Active Noise Cancelling-teknologi för spel

●      Flip-up to-mute boommikrofon med eko- och brusdämpning

●      Kompatibla med JBL QuantumENGINE PC-programvaran
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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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