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JBL förhöjer spelutbudet med nya och
förbättrade JBL Quantum-serien
JBL Quantum-serien inkluderar nu XBOX- och PlayStation-kompatibla konsolheadset

CES 2023, LAS VEGAS – 4 januari, 2023 – JBL slår till igen med utbyggnaden av JBL

Quantum-serien. Efter framgångarna med JBL Quantum 910 Wireless och JBL Quantum 610

Wireless lanserar JBL nästa del av serien, JBL Quantum 360X/P och JBL Quantum 910 X/P.

Speciellt designade för XBOX- och PlayStation-konsoler, de senaste headseten ger oklanderlig

ljudkvalitet som säkerställer en sömlös kommunikation oavsett miljö.
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Varje spelare har sina preferenser, därför erbjuder JBL spelare gamingheadset med trådlös

Spatial Audio-virtualisering med head-tracking, specifikt för konsol. JBL Quantum 910X/P

erbjuder spelare JBL:s QuantumSPATIAL 360 uppslukande ljud med head-tracking för exakt

precision. 360X/P och 910X/P är utrustade med JBL:s DualSOURCE, vilket säkerställer att du

aldrig missar ett samtal, även i stridens hetta. Med en ny elegant design, inspirerad av din

konsol. Kommer i vitt och blått för PlayStation och svart och grönt för XBOX, så att spelare kan

fördjupa sig helt i upplevelsen.  

”Sedan vi gav oss in på gaming-området har vårt uppdrag alltid varit att utveckla ljudprodukter

av högsta klass för spelare på alla nivåer”, säger Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle

Division. ”JBL Quantum-produkter ger spelare enastående ljudfunktioner och innovativ design,

så att du kan stanna i zonen, högt och tydligt. Vår JBL Quantum-portfölj, inklusive nya XBOX-

och PlayStation-tillskotten, ger spelare på alla nivåer en konkurrensfördel för deras

konsolpreferenser.”

 

JBL Quantum 910X & JBL Quantum 910P

XBOX- och PlayStation-användare kan nu matcha headset med sina favoritkonsoler. JBL

Quantum 910X och 910P är framtagna för att vara ett av de mest avancerade headseten på

marknaden och utrustade med JBL QuantumSPATIAL 360-ljud med integrerad head-tracking,

vilket gör att spelare kan uppleva det allra bästa Spatial-surround via USB-A/C trådlös

anslutning på konsolen. Med aktiv brusreducering kan spelare bli av med oönskade

bakgrundsljud och fördjupa sig helt i spelet

 

JBL Quantum 360X & JBL Quantum 360P

Ta tävlingen till nästa nivå med JBL Quantum 360-serien. Med möjlighet att spela och ladda

samtidigt, kommer användare aldrig behöva missa en möjlighet. JBL Quantum 360X/P har

DualSOURCE som tillåter anslutningen av två enheter via Lossless 2.4GHz och Bluetooth, samt

upp till 22 timmars batteritid, vilket innebär att spelare kan hålla kontakten med sina

lagkamrater utan fördröjning. 

 

Alla JBL Quantum X- och P-headset kommer att finnas tillgängliga på JBL:s hemsida med start

i mars 2023. De kommer alla i JBL:s senaste miljövänliga förpackning.
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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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