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Entistä parempi JBL Quantum -mallisto nostaa
JBL:n pelikuulokkeiden valikoiman uudelle
tasolle
JBL Quantum -mallistoon kuuluvat nyt myös konsoleihin yhteensopivat pelikuulokkeet, jotka

pelaavat yhteen sekä XBOXin että PlayStationin kanssa.

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/458385


CES 2023, LAS VEGAS – 4. tammikuuta 2023 – JBL iskee jälleen, tällä kertaa JBL

Quantum -malliston laajennuksella. Menestystä niittäneiden JBL Quantum 910 Wireless sekä

JBL Quantum 610 Wireless -kuulokkeiden jälkeen on aika lanseerata sarjan seuraavat osat: JBL

Quantum 360X/P ja JBL Quantum 910X/P. Erityisesti XBOX- ja PlayStation-konsoleille

suunnitellut upouudet kuulokkeet tarjoavat pettämättömän äänenlaadun ja takaavat

saumattoman yhteydenpidon riippumatta siitä, missä pelaat. 

Jokaisella pelaajalla on omat mieltymyksensä, joten JBL tarjoaa erityisesti eri konsoleille

suunnitellun langattoman virtuaalisen tilaäänen, joka seuraa pelaajan pään liikkeitä. JBL

Quantum 910X/P yhdessä JBL QuantumSPATIAL 360 -teknologian kanssa tarjoaa pelaajille

mukaansatempaavan äänimaailman, josta päänseuranta tekee myös huipputarkan. Sekä

360X/P:stä että 910X/P:stä löytyvä JBL:n DualSOURCE-teknologia varmistaa, ettei yksikään

puhelu mene ohi edes tiukan taistelun keskellä. Kuulokkeiden uuden virtaviivaisen muotoilun

inspiraationa on ollut suosikkikonsolisi. Valitsitpa sitten valko-siniset kuulokkeet

PlayStationille tai musta-vihreät Xboxille, voit uppoutua pelikokemukseen täysin.

“Siitä asti kun uskaltauduimme pelaamisen maailmaan, on missiomme aina ollut kehittää

huipputason audiotuotteita kaikentasoisille pelaajille,” kertoo Dave Rogers, johtaja, Harman

Lifestyle Division. “JBL Quantum tarjoaa pelaajille erinomaisen äänenlaadun ja kekseliään

muotoilun, jotta he voivat keskittyä peliin täysin, ilman häiriötekijöitä. JBL Quantum -

mallistomme, mukaan lukien uudet XBOX ja PlayStation -lisäykset, antavat pelaajille joka

tasolla kilpailuedun suosikkikonsolillaan.”

 

JBL Quantum 910X & JBL Quantum 910P

XBOX ja PlayStation -pelaajat saavat nyt nauttia suosikkikonsoliinsa sointuvista kuulokkeista.

JBL Quantum 910X and 910P ovat sarjan ensimmäiset ja ne on suunniteltu yksiksi

markkinoiden edistyneimmistä kuulokkeista. Molemmat on varusteltu JBL QuantumSPATIAL

360 -äänellä sekä integroidulla päänseurantatoiminnolla, jonka ansiosta pelaajat voivat nauttia

parhaasta mahdollisesta tilaäänestä langattomalla USB-A/C yhteydellä konsoliin. Aktiivinen

vastamelujärjestelmä hiljentää ei-toivotut taustaäänet ja voit keskittyä peliin täydellisesti ilman

häiriötekijöitä.

JBL Quantum 360X & JBL Quantum 360P



Vie kilpailu aivan uudelle tasolle JBL Quantum 360 -malliston siivittämänä. Voit ladata

kuulokkeita myös pelin aikana, joten et koskaan jää paitsi toiminnasta. JBL Quantum 360

X/P:n DualSOURCE-toiminto mahdollistaa langattoman yhdistämisen kahteen laitteeseen

Lossless 2.4 GHz -teknologian ja Bluetoothin avulla sekä jopa 22 tunnin akunkeston, jotta

pelaajat voivat olla yhteydessä tiimiinsä ilman viivettä.  

 

Kaikki JBL Quantum X ja P -kuulokkeet tulevat saataville maaliskuussa 2023 osoitteessa

fi.JBL.com. Kuulokkeet on pakattu JBL:n ympäristöystävälliseen pakkaukseen.
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JBL

Jo yli 75 vuoden ajan JBL on ollut läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä musiikin, tyylin, pelaamisen ja
urheilun saralla. JBL vie kuunteluelämyksen uudelle tasolle erinomaisella äänenlaadulla ja rohkaisee tuotteillaan
yksilöllisyyteen sekä itseilmaisuun. Ensiluokkainen ammattitaito, alan johtava tuotekehitys sekä lahjakkaat
insinöörit ja suunnittelijat ympäri maailman tekevät JBL:stä audioalan edelläkävijän. JBL Pro Sound -ääni
edustaa alan johtavaa teknologiaa. Sen avulla luodaan suuria kulttuuritapahtumia sekä mahdollistetaan
yhteistyö maailmanluokan tähtien kanssa musiikin, urheilun ja e-urheilun aloilla.
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