
JBL® esittelee mikrofonin ja täysin langattomat
pelinappikuulokkeet palkitussa JBL Quantum
sarjassa
Yhtiö julkistaa myös kaksi uutta tulokasta over-ear -
pelikuulokevalikoimassaan
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CES 2022, LAS VEGAS – TAMMIKUU 4, 2022 – Näyttämö on avoinna uusille pelaajille

JBL:n laajentaessa palkittua pelituoteportfoliotaan useilla uusilla JBL Quantum laitteilla.

Tänään JBL julkistaa ensimmäisen USB mikrofoninsa, JBL Quantum Streamin. Kuten

nimestäkin voi arvata, tämä duaalikondensaattorimikrofoni sopii täydellisesti yhteydenpitoon

joukkuetovereiden kesken, tarjoten kristallinkirkasta ääntä aivan toiminnan ytimessä. Tämän

lisäksi käänneltävä jalusta tarjoaa 360 asteen liikkumavaran sekä lisäominaisuuksia kuten

erilaisia asemointivaihtoehtoja. JBL Quantum Stream mikrofonin ohella julkaistaan myös

yhtiön ensimmäiset täysin langattomat pelikuulokkeet, JBL Quantum TWS - sekä kaksi

uutta over-ear -pelikuulokemallia, JBL Quantum 810 ja JBL Quantum 610.

 

Tule kuulluksi, varmasti ja selkeästi, JBL Quantum Stream mikrofonin avulla, kiitos 2 x

14mm tuplakalvoisen Electret kondensaattorin (24bit ja 96kHz sampling rate). Kahdesta

vaihtoehdosta valittava vastaanottomalli antaa käyttäjälle mahdollisuuden keskittyä joko

pelkästään puhujan ääneen tai kaikkien tilassa olevien ääneen esim. podcastia nauhoitettaessa

tai ryhmäpuhelun aikana. Peitetehtävä mielessä? Mykistä napauttamalla ylimmästä

painikkeesta, se aktivoi RGB merkkivalon helpottamaan toimintaa kesken taistelun – tai

puhelinpalaverin. Käyttöönotto ei voisi olla helpompaan, kiitos JBL Quantum Streamin

universaalin asennusratkaisun ja saumattoman äänenmonitorointisäädön. Käyttäjät voivat

yksinkertaisesti vain asentaa jalustan omaan pelisettiinsä ja kontrolloida äänenvoimakkuuttaan

suoraan mikrofonin avulla.  

 

JBL Quantum TWS on nyt täällä kaikille niille pelaajille, jotka arvostavat langatonta in-ear -

elämystä. Ällistyttävän realistisella JBL QuantumSURROUND™ äänellä varustettuna ne

antavat kuulijalle mahdollisuuden kokea parhaan mahdollisen avaruudellisen surround-äänen

pelin aikana samalla kun True Adaptive Noise Cancelling ja Ambient Aware toiminnot

kontrolloivat ulkoista hälyä ja minimoivat häiriötekijät.  Mukana tuleva USB-C dongle

mahdollistaa matalaviiveisen yhteyden PC, Mac, PlayStation®, Nintendo Switch ja

mobiililaitepelaajille. JBL Quantum TWS kuulokkeet tukevat myös kahta yhteyttä samaan

aikaan, jolloin pelaajat voivat osallistua valitsemastaan pelilaitteesta USB-C donglen avulla.

Niissä on myös Bluetooth yhteys mobiililaitteisiin, joten puhelutkaan eivät jää huomioimatta.

Kevytrakenteiset JBL Quantum TWS kuulokkeet ovat ihanteelliset pidempiinkin pelisessioihin

ja IPX5 luokitus takaa käytettävyyden liikkeellä ollessakin.



“JBL jatkaa uusien älykkäiden ratkaisujen kehittelyä kaikentasoisille pelaajille,” sanoo Ralph

Santana, Executive Vice President and Chief Marketing Officer at HARMAN. “JBL Quantum

sarjan ensimmäinen erillinen mikrofoni ja täysin langattomat pelikuulokkeet, JBL Quantum

Stream ja JBL Quantum TWS, ovat suunniteltu vastaamaan pelaajien, striimaajien, podcastien

tekijöiden tarpeisiin yhdessä vahvan – ja kasvavan – over-ear -pelikuulokevalikoimamme

kanssa.”

Vuonna 2022 JBL Quantum sarjaan liittyvät myös JBL Quantum 810 ja JBL Quantum 610

kuulokkeet, “Best of Innovation Honoree” palkinnon saajat maineikkaassa CES® 2022

Innovation Awards* tilaisuudessa. Molemmat mallit ovat varusteltu JBL

QuantumSURROUND™ ja DTS Headphone:X 2.0 ominaisuuksilla äärimmäisen äänellisen

upotuksen saavuttamiseksi, sekä ylös käännettävällä voice-focus mikrofonilla ja pitkiin

pelisessioihin sopivalla kestävällä ja kevyellä rakenteella.  Kaikki uudet JBL Quantum

pelikuulokkeet ja JBL Quantum Stream mikrofoni ovat yhteensopivia JBL QuantumENGINE™

PC ohjelman kanssa, joten täydellinen äänen ja RGB valoefektien (vain tietyissä malleissa)

kustomointi on mahdollista. Liikkeellä ollessa JBL Quantum TWS kuulokkeissa voi myös

hyödyntää JBL Headphones sovellusta.

 

Uudet JBL Quantum sarjan tuotteet ovat saatavilla keväällä 2022 JBL.com sekä valikoiduilla

jälleenmyyjillä.

 

JBL Quantum Stream, TWS, 810 ja 610 tulevat kaikki myyntiin JBL:n ympäristöystävällisissä

pakkauksissa.

 

JBL Quantum Stream ominaisuudet:

●      2 x 14mm Electret kondensaattori (24bit ja 96kHz sampling rate)

●      Useita asennusvaihtoehtoja käänneltävässä jalustassa, joka mahdollistaa 360 asteisen

liikeen, sekä kolme tukiasentoa optimaaliseen mikrofonin suuntaukseen

●      Kaksi valittavaa äänen vastaanottomallia, joilla voi eristää yhden tai yhdistää monta ääntä

●      Napauta mykistystä RGB ring valon indikaattorilla

●      Monitoroi ääntä suoraan kuulokkeista ja kontrolloi äänen voimakkuutta mikrofonia

käyttämällä

●      Kestävä, korkealaatuinen, metallinen viimeistetly sisältävää alumiinisen jalustan,

metallirenkaan sekä rautaisen verkon

●      JBL QuantumENGINE™ PC ohjelma yhteensopivuus täydelliseen kustomointiin (EQ, RGB

värit, mikrofonin mute/unmute ja paljon muuta)

https://fi.jbl.com/


●      Hinta: 99.99€

 

JBL Quantum TWS ominaisuudet:

●      JBL QuantumSURROUND™ tarjoaa parhaita mahdollisia avaruudellisia surround

ratkaisuja immersiiviseen pelaamiseen

●      True Adaptive Noise Cancelling neljässä mikrofonissa ja automaattinen kalibrointi, jotta

pysyt "zonessa"

●      Ambient Aware suodattaa ympäristön äänet pelaajan mieltymysten mukaan

●      Kuusi mikrofonia (kolme molemmissa napeissa) varmistavat kristallinkirkkaan

kommunikaation tiimikavereiden kesken

●      Kahden laitteen yhdistettävyys USB-C donglen avulla tai Bluetooth 5.2 yhteys pelaamiseen

sopivaan matalaan viiveeseen

●      24 tunnin akunkesto – 8 tuntia kuulokkeissa, 16 lisätuntia latauskotelosta

●      Kevyt ja kestävä muotoilu IPX5 luokituksella

●      Multi AI tuki – paina vain puhenäppäintä valitsemasi älyavustajan kautta, kun yhdistät

mobiililaitteeseen

●      Yhteensopivat JBL QuantumENGINE™ PC ohjelman ja JBL Headphones sovelluksen

kanssa

●      Hinta: 149€

JBL Quantum 810 ominaisuudet:

●      Kaksinkertainen surround ääni JBL QuantumSURROUND™ ja DTS Headphone:X 2.0

●      50mm elementit, joissa JBL QuantumSOUND™ Signature

●      Aktiivinen meluntorjunta

●      Kaksinkertainen langaton ratkaisu: häviötön 2.4G ja Bluetooth 5.2

●      30 tunnin akunkesto Play & Charge toiminnolla kokopäiväiseen pelaamiseen

●      Voice-focus mikrofoni, jossa kaiun- ja melunrajoitus

●      Game-chat audio valinta äänen ja pelivoluumin sääntelyyn, joka on kehitetty maailman

suosituimmaille chat sovellukselle, Discordille

●      Kevyt ja kestävä rakenne, jossa nahkapäällysteiset memory foam korvatyynyt

●     JBL QuantumENGINE™ PC ohjelma yhteensopivuus täydelliseen kustomointiin (EQ, RGB

värit, mikrofonin mute/unmute ja paljon muuta)

●      Hinta: 179€

 

JBL Quantum 610 ominaisuudet:



●      Kaksinkertainen surround ääni JBL QuantumSURROUND™ ja DTS Headphone:X 2.0

●      50mm elementit, joissa JBL QuantumSOUND™ Signature

●      Häviötön ja langaton 2.4G

●      40 tunnin akunkesto Play & Charge toiminnolla kokopäiväiseen pelaamiseen

●      Game-chat audio valinta äänen ja pelivoluumin sääntelyyn, joka on kehitetty maailman

suosituimmaille chat sovellukselle, Discordille (yhteensopiva myös muiden chat palveluisen

kanssa, kuten Skype ja TeamSpeak)

●      Voice-focus flip-up boom mikrofoni automaattisella mykistystoiminnolla

●      JBL QuantumENGINE™ PC ohjelma yhteensopivuus täydelliseen kustomointiin (EQ, RGB

värit, mikrofonin mute/unmute ja paljon muuta)

●      Hinta: 149€
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*The CES Innovation Awards program, owned and produced by the Consumer Technology

Association (CTA)®, is an annual competition honoring outstanding design and engineering in

consumer technology products across 27 product categories.

 

ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With 75 years of unmatched professional credentials and industry

leading innovation, JBL has expertly blended a bold vision of the future with the passion and

talent of engineers and designers around the globe. JBL’s Signature Professional Sound is the

leading technology that powers major pop culture events, and the brand has partnered with the

world’s top talent across music, sports and esports.

 

ABOUT HARMAN
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JBL

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 International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 25 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In 2017, HARMAN became a wholly-

owned subsidiary of Samsung Electronics.
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