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Pelaa liikkeessä täydellä vapaudella: JBL
Quantum TWS on nyt saatavilla

Helsinki – 28. kesäkuuta, 2022 - Pelaa ilman johtoja ja rajoitteita kun JBL laajentaa JBL

Quantum -valikoimaansa brändin ensimmäisillä täysin langattomilla pelikuulokkeilla. 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 täysin mukautuva vastamelu ja Ambient Aware -teknologia

kontrolloivat ulkoista hälyä ja minimoivat häiriötekijät.
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Suunniteltu mobiilipelaamiseen liikkeellä ollessasi, varmista, että et koskaan menetä

hetkeäkään toiminnasta, olitpa missä tahansa ja miten tahansa pelaat. Mukana tuleva USB-C

sovitin tarjoaa laajat liitäntämahdollisuudet äärimmäisen joustavuuden takaamiseksi ja

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

mobiililaitepelaajille. JBL Quantum TWS kuulokkeet tukevat myös kahta yhteyttä samaan

aikaan, jolloin pelaajat voivat kuunnella ja keskustella valitsemastaan pelilaitteesta USB-C

sovittimen 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 Quantum TWS:n julkaisua varten JBL on tehnyt yhteistyötä Diablo Immortalin kanssa,

joka on uusin ilmainen peli Blizzardin legendaarisesta RPG-sarjasta, joka julkaistiin mobiilissa

ja PC:ssä avoimessa beta-versiossa. Diablo Immortal on täysin uusi, tinkimätön Diablo-

kokemus, jota voit pelata missä tahansa ja milloin tahansa. Ensimmäistä kertaa mobiilipelaajat

voivat taistella muinaisia pahiksia vastaan tässä mobiilissa online roolimoninpelissä . Etsitkö

parasta tapaa uppoutua taistelun kuumuuteen? Avaa JBL Headphones -sovellus ja aktivoi

ainutlaatuinen Battle Mode EQ saadaksesi peliin räätälöidyn äänikokemuksen. Elokuussa

julkaistava Battle Mode EQ on vain JBL Quantum TWS -pelaajien saatavilla.

 

JBL Quantum TWS tulee JBL:n uusimmassa ympäristöystävällisessä pakkauksessa, ja se on

heinäkuusta alkaen saatavana mustana JBL.com-sivustolta hintaan 149,00 €.

 

JBL Quantum TWS ominaisuudet:

● JBL QuantumSURROUND™ takaa kokonaisvaltaisen äänimaiseman

● Täysin mukautuva melunvaimennus neljällä kohdistetulla mikrofonilla ja autokalibroinnilla

● Ambient Aware – teknologia suodattaa ja pitää pelaajan tietoisena ympäristön äänistä

● Kuusi mikrofonia (kolme yhdessä kuulokkeessa) takaavat kristallinkirkkaan yhteydenpiton

pelikavereihin

● Kaksi tapaa yhdistää, 2.4Ghz langaton USB-C dongle tai Bluetooth 5.2 minimaalisella

vasteajalla

● Jopa 8h tuntia kuunteluaikaa kuulokkeissa + 24h latauskotelossa melunvaimennus

poiskytkettynä

● Kevyt ja miellyttävä muotoilu IPX4 roiskesuojauksella

● Ääniohjaus – paina kuuloketta yhdistääksesi mobiililaitteesi ääniavustajaan



● Yhteensopiva JBL QuantumENGINE™ PC ohjelmiston ja JBL Headphones

mobiiliapplikaation kanssa
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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.
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