
JBL® Quantum 350 Wireless nostaa
pelattavuuden tasoa
Hyödynnä hyvän äänen tuomaa etua ja liiku vapaasti uusimmilla
JBL Quantum pelikuulokkeilla
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Helsinki – 02 Syyskuu, 2021 – Älä anna johtojen pilata pelisuoritustasi. Tässä tulevat

uudet JBL Quantum 350 Wireless pelikuulokkeet.  Uusimmat JBL Quantum sarjan tulokkaat

ovat suunniteltu antamaan kilpailullisen langattoman JBL QuantumSOUND Signature edun PC

pelaajille ja ne toimivat myös konsolien kanssa.  

Silloin kun jokainen ääni merkitsee, langaton 2.4GHz yhteys ei hävitä hetkeäkään, vaikka

istuisit sohvalla. Kuulokkeiden 22 tunnin akunkesto ja kevyet ‘memory foam’-korvatyynyt

pitävät huolen, ettet missaa sekuntiakaan pitkän pelisession tuoksinnassa. Pitääkö sinun

ladata? Pikalataus mahdollistaa tunnin peliaikaa vain 5 minuutin latauksella -  Power & Play

mahdollistaa lataamisen pelin aikana, joten pysyt koko ajan mukana.  

 

Hiljaisimmastakin askeleesta aina äänekkäimpään laserin räjähdykseen, JBL’s

QuantumSOUND Signature ja upottava JBL QuantumSURROUND pitävät sinut koko ajan

tapahtumien keskiössä. DISCORD-sertifioiduissa JBL Quantum 350 Wireless kuulokkeissa on

myös irrotettava ja suuntaava sankamikrofoni, joten ei väliä miten vauhdikkaaksi meno

muuttuu, kanssapelaajat kuulevat aina avun pyyntösi tai voittotuuletuksesi.  

 

“Pelaamisen ollessa yhä enemmän valtavirtaa, pelaajat haluvat entistä monipuolisempaa

joustavuutta laitteiltaan. Esittelemällä uudet JBL Quantum 350 Wireless kuulokkeet JBL

Quantum sarjassamme vastaamme näihin toiveisiin sekä yhdistämme uskomattoman JBL

äänen laadukkuuteen, joista rakentuu vastustamaton yhdistelmä,” kertoo Dave Rogers,

President, HARMAN Lifestyle Division. “Täysin langattomat kuulokkeet mahdollistavat

pelaajien liikkumisen pelin aikana, vaihtamisen PC:ltä PS5:een tai siirtymisen kauemmas

laitteeltaan ja silti kuulemaan sekä kokemaan jokaisen mahdollisen äänen.”

 

JBL Quantum 350 Wireless kuulokkeet ovat saatavilla syyskuusta lähtien, hintaan €119.

JBL Quantum 350 Wireless ominaisuudet:

●      Pelitason 2.4GHz:n langaton yhteys langattomalla USB sovittimella

●      JBL QuantumSOUND Signature- ja JBL QuantumSURROUND -käyttöiset 40mm

kaiutinelementit

●      Irrotettava sankamikrofoni

●      JBL QuantumENGINE yhteensopiva PC ohjelma täydelliseen kustomointiin  

●      22 tunnin ladattava akku – 5 minuutin pikalataus USB-C:n kautta mahdollistaa tunnin

käyttöajan



●      Kevyt ja kestävä keinonahkainen rakenne, ’memory foam’ korvatyynyt

DISCORD-sertifioidut, toimivat Skypen sekä TeamSpeakin kautta
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JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän

merkittävimmissä hetkissä. Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square

Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n

tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle palkitulla äänentoistolla, joka

tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten suosimana

ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision

insinöörien ja suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n

Signature Professional Sound ääni on alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan

merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa yhteistyötä maailmanluokan

tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.

 

HARMAN

HARMAN International (harman.com), on Samsung Electronics Co, LTD.:n täydellisessä

omistuksessa oleva tytäryhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja

autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun

muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä, äänentoistolaitteita, yritysten

automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon perustuvan

Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®,

Mark Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston

ammattilaisten, muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 25

miljoonaa autoa on nykypäivänä varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon

kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja

mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla mahdollisilla alustoilla töistä

koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää suunnilleen 30 000 ihmistä

maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung

Electronicsin täysin omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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