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Täydellinen uppoutuminen pelaamiseen ja
täsmällinen tarkkuus Langaton JBL Quantum
910
Uusimmat pään seuranta toiminnolla varustetut JBL Quantum -kuulokkeet

julkaistaan   Gamescom 2022:ssa

COLOGNE – 24. elokuuta, 2022 – Hyppää toiminnan ytimeen langattoman JBL Quantum

910 avulla. Ilman johtoja ja rajoituksia, JBL Quantum-malliston uusin lisäys sisältää edistyneen

pään seurannan äärimmäisen mukaansatempaavan pelikokemuksen saavuttamiseksi.
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On aika saada yliote. Langattomat JBL Quantum 910 -kuulokkeet tuovat sinut jokaisen pelin

keskipisteeseen JBL QuantumSPHERE360™:n ja integroidun pään seurannan ansiosta.

Sisäänrakennetut anturit seuraavat tarkasti pienimpiäkin pään liikkeitä saadakseen

äänensijoittelun ja pelin äänikokemuksen uudelle tasolle. Kuule jokainen askel ja paikanna

viholliset tarkasti, kun äänet ilmestyvät 360 asteen 3D-tilassa antaen sinulle kilpailuedun.

Seuraavan sukupolven 360 asteen tilaääni ja JBL Quantum SURROUND jäljittelevät

virtuaalimaailmojen tilantunnetta realistisemmin, mikä mahdollistaa täydellisen peliin

uppoutumisen.

 

“Peliin uppoutuminen on jännittävin osa pelaamista, ja äänellä on tässä tärkeä rooli. On

hämmästyttävää, kuinka 3D-ääni voi luoda mukaansatempaavan kokemuksen, mutta se on

turhaa, jos sitä ei yhdistetä tarkkuuteen. JBL Quantum -kuulokkeidemme patentoidut

algoritmit antavat pelaajille mahdollisuuden kokea virtuaalisia maailmoja uusilla

ulottuvuuksilla ja täsmällisellä tarkkuudella, mikä ylittää suosituimmat pelikuulokkeissa

nykyään saatavilla olevat surround-äänitekniikat. Langattomissa JBL Quantum 910 -

kuulokkeissa olemme käyttäneet patentoituja algoritmeja ja integroituja pään seuranta-

antureita, joiden avulla pelaajat voivat havaita äänet ja liikkeet ympärillään paremmin kuin

koskaan ennen.” kertoo Alfredo Fernandez Franco, Senior Director of Immersive Audio,

HARMAN.

 

Jätä todellisen maailman häiriötekijät taakse tehokkaan aktiivisen melunvaimennuksen avulla

ja keskity olennaiseen JBL:n legendaarisella äänenlaadulla. Käytä käännettävää ja

mykistettävää puomimikrofonia saadaksesi ylivoimaisen äänenkirkkauden ja viedäksesi

moninpelit aivan uudelle tasolle.

 

Yhteensopiva kaikkien elämäntapojen ja alustojen kanssa, liitä kuulokemikrofoni

tietokoneeseen, konsoliin tai matkapuhelimeesi. 2,4 GHz:n langaton matalan latenssin yhteys

ja JBL QuantumSPHERE 360™ varmistavat, että sinulla on kilpailuetu PC:ssä. Pidätkö

PlayStationista tai Nintendo Switchistä? Yhdistä kuulokkeet ja ole välittömästi jokaisen pelin

keskipisteessä. Oletko liikkeellä? Bluetooth 5.2 -yhteys ja aktiivinen melunvaimennus tarjoavat

mukaansatempaavan pelikokemuksen myös meluisimmissa ympäristöissä. Älä anna virran

loppua kesken pelin – 39 tunnin akunkesto ja USB-latauskaapelin avulla saat rajattomasti

pelisessioita.

 



JBL Quantum 910 Wireless on esillä Gamescomin JBL Quantum -osastolla 24.-28. elokuuta. Se

on saatavilla syyskuun puolivälistä alkaen JBL.comissa hintaan 249 €.

 

JBL Quantum 910 Wirelessin ominaisuudet:

●       Dual Spatial Audio: JBL QuantumSPHERE 360™ -ääni integroidulla pään seurannalla.

Koe paras tilaääniratkaisu PC:llä (JBL QuantumSPHERE360 & Head Tracking), PlayStationilla

ja Mobilella (Head Tracking) langattoman USB-C-liitännän kautta

●     2,4 GHz matalan latenssin langaton yhteys USB Type A -sovittimella, joka sisältyy

pakkaukseen

●     Akun kesto jopa 39 tuntia

●      USB-latauskaapeli rajoittamattomiin pelisessioihin

●      50 mm:n HARMAN mukautetut korkearesoluutioiset kuuloke-elementit

●      Aktiivinen melunvaimennustekniikka pelaamiseen

●      Käännettävä mykistävä puomimikrofoni kaiun- ja kohinanvaimennuksen kanssa

●      Yhteensopiva JBL QuantumENGINE PC-ohjelmiston ja JBL Headphones -sovelluksen

kanssa takaavat äärimmäisen mukautetun äänen

JBL

Yli 75 vuoden ajan JBL on muokannut elämän ikimuistoisimmat hetket musiikin, lifestylen,

pelaamisen ja urheilun risteyksessä. JBL kohottaa kuuntelukokemuksia erinomaisella

äänenlaadulla ja yksilöllisyyteen ja itseilmaisuun kannustavilla tuotemalleilla. Ammattitaidon

ja alan johtavan innovaation ansiosta JBL on audioalan edelläkävijä intohimoisten ja

lahjakkaiden insinöörien ja suunnittelijoiden ansiosta ympäri maailmaa. JBL Pro Sound on

johtava teknologia, joka vie kulttuuria eteenpäin suurten popkulttuuritapahtumien ja

kumppanuuksien kautta kansainvälisten musiikin, urheilun ja e-urheilun huippukykyjen

kanssa.

 

HARMAN



HARMAN International (harman.com), Samsung Electronics Co, LTD:n kokonaan omistama

tytäryhtiö, suunnittelee tuotteita ja ratkaisuja autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille

maailmanlaajuisesti, mukaan lukien yhdistetyt autojärjestelmät, audio- ja visuaaliset tuotteet

sekä yritysten automaatioratkaisut ja esineiden Internetiä tukevat palvelut. Johtavilla

brändeillä, kuten AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® ja

Revel®, HARMANia ihailevat audiofiilit, muusikot ja viihdepaikat, joissa he esiintyvät ympäri

maailmaa. Nykyään yli 25 miljoonaa autoa liikenteessä on varustettu

HARMAN-äänijärjestelmällä. Ohjelmistopalvelumme antavat voiman miljardeille

mobiililaitteille ja -järjestelmille, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, integroituja ja

suojattuja kaikilla alustoilla töistä ja kodista autoon ja matkapuhelimeen. HARMANilla on noin

30 000 työntekijää Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Vuonna 2017 HARMANista tuli

Samsung Electronicsin kokonaan omistama tytäryhtiö
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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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