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JBL nostaa pelaamiskokemuksen uudelle
tasolle JBL Quantum Range lanseerauksella
CES 2020 tapahtumassa

JBL tarjoaa virheettömän ja mukaansatempaavan soundimaailman kokeneille pelaajille

yrityksen historian ensimmäisillä pelikuulokkeilla ja PC kaiuttimella.

https://news.jbl.com/


CES 2020 – LAS VEGAS, NV – TAMMIKUU 6, 2020 – Kilpapelaamisessa hyvä ääni on

elinehto – ja JBL tuntee hyvän äänen. CES 2020 tapahtumassa tänään yritys julkaisi

historiansa ensimmäisen pelaajille suunnatun JBL kuulokesarjan sekä PC kaiuttimen, joka

sisältää JBL QuantumSOUND Signature™:n. JBL Quantum Range sarjan mukaansatempaava

ja virheetön äänenlaatu tarjoavat todellisen kilpailullisen edun.  FPS-ammuntapelien vihollisen

jäljityksen jännityksestä aina areenapelien eeppisiin taisteluihin JBL Quantum Range mullistaa

voitot äänenlaadulla, joka muuttaa kuulokkeet kruunuksi voittajan päässä.

 

Saatavilla on seitsemän erilaista kuulokemallia, langallisista langattomiin ja edullisista pro-

tasoon, joista löytyy vaihtoehdot sekä satunnaisille- että kilpapelaajille.

JBL Quantum 300, JBL Quantum 400, JBL Quantum 600 ja JBL Quantum 800 sisältävät

uusimman JBL QuantumSURROUND™ ääniteknologian ja JBL QuantumENGINE™ -

käyttöisen PC ohjelman. Tämä antaa pelaajille mahdollisuuden kokea virtuaalimaailmojen

ulottuvuudet lisäämällä korkeita kanavia jotka toistavat huomattavasti laajemman ja

realistisemman tilallisen äänen, luoden näin seuraavan sukupolven elokuvallisen

pelikokemuksen. Lippulaiva, JBL QuantumSPHERE 360™ ääniteknologialla varustettu, JBL

Quantum ONE vie äänen aivan uudelle tasolle. Se käyttää sovelluskohtaisia algoritmeja sekä

integroituja seurantasensoreita, joten kilpapelaajat kuulevat viholliset ja liikkeet ympärillään

aivan uudella tavalla.



“Maailmanluokan ääni-insinööritiimimme teki väsymättömästi työtä määritelläkseen kaikkien

aikojen tarkimman äänimaailman pelialalle”, kertoi Pascal Van Laer, Vice President and

General Manager, Headphones and Wearables HARMANilta. ”Suunnitteluprosessin aikana

testasimme laajasti ympäri maailman pelaajien kanssa yhteistyössä kehittääksemme kaikkien

aikojen edistyneimmän ennustavan algoritmin, saadaksemme jokaisen pelin

mukaansatempaavammaksi sekä jokaisen pelaajan kilpailukykyisemmäksi.

JBL QuantumSURROUND™ teknologia on kehitetty paremmaksi kuin mikään muista

suosituimmista tilallisista ääniteknologioista, joita on pelikuulokkeissa tarjolla tänä päivänä.”

 

Kaikissa JBL Quantum Range sarjan kuulokkeissa on alustariippumaton yhteys saumattomasti

PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, mobiili ja VR -laitteisiin.  JBL Quantum Range -

sarjan tuotteet sisältävät luokkansa parhaat flip-up- tai irrotettavat sankamikrofonit

varustettuna kaiunhäivytysteknologialla, joka mahdollistaa käyttäjien keskittymisen

puheääneen eikä taustameluun, taaten näin kristallinkirkkaan kommunikoinnin.  



JBL Quantum Range sarja sisältää myös PU-nahkapäällysteiset memory foam -

korvapehmusteet JBL Quantum 100, JBL Quantum 200, JBL Quantum 300 ja JBL Quantum

400 malleissa, ja korkealuokkaiset nahkapäällysteiset memory foam korvapehmusteet JBL

Quantum 600, JBL Quantum 800 ja JBL Quantum ONE malleissa. Mallista riippumatta, kaikki

kuulokkeet takaavat pelaajalle pitkäkestoista laadukkuutta ja mukavuutta maratonsessioihin.
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JBL:n kuulokesarjaa täydentämään löytyy myös JBL Quantum DUO kaiutin, joka yhdistää

JBL:n surround soundin Dolby Digitaliin tarjoten PC pelikaiuttimen, joka sukeltaa vieläkin

syvemmälle toimintaan. Pelaajat voivat helpommin paikantaa tulituksen, kuulla vihollisen

lähestyvän tai tuntea räjähdysten jyminän JBL:n QuantumSOUND Signature™:lla. Avoimet

ajurit ja diskanttikaiuttimet mahdollistavat uskomattoman äänen puhtauden, joten käyttäjä ei

missään vaiheessa missaa askelta, laukausta tai hyppyä pelatessaan. Quantum DUO:n

ainutlaatuiset valoefektit tehostavat pelitunnelmaa, antaen näin pelaajalle mahdollisuuden

valita värivaihtoehdoista ja valokuviosta visualisoidakseen rytminsä. Uppoudu seuraavaan

eeppiseen pelihetkeen Quantum DUO:n intuitiivisilla ääni ja valo ohjaimilla. Kuten koko

QUANTUM Series, myös Quantum DUO on täysin yhteensopiva kaikkien pelijärjestelmien

kanssa, mukaan lukien PC, Mac, Windows ja pelikonsolit – vaivattomasti yhdistettävissä audio-

in ja USB-liitännillä.

 

JBL Quantum Range on myynnissä parhailla jälleenmyyjillä ja JBL.com :ssa huhtikuussa 2020.

JBL Quantum kuulokkeet €39.99 - €249.00 ja JBL Quantum DUO hintaan €159.00. Lisätietoa

JBL Quantum Range sarjasta löytyy JBLQuantum.com.

http://www.jbl.com/
http://www.jblquantum.com/


HARMAN at CES 2020 Vieraile HARMAN osastolla CES 2020 tapahtumassa ja koe yrityksen

viimeisin teknologia sekä tuotteet kaikilta osastoilta. HARMAN experience showcase Hard

Rock Hotellissa. Seuraa HARMANia verkossa CES 2020 tapahtuman ajan.

HARMAN verkossa

Uutisia HARMAN Newsroom

Tykkää HARMANista Facebook

Kontaktoi Harmania LinkedIn

Tsekkkaa YouTube Channel

Seuraa HARMANia Twitterissä @harman

Seuraa Twitter Hashtag #Harman

Lisätiedot:

http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/Home.aspx
https://www.facebook.com/pages/Harman/261893155923
https://www.linkedin.com/company-beta/6419/
http://www.youtube.com/user/harmanintl
https://twitter.com/#!/harman
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