
06 januar 2020, 15:00 (CET)

JBL tager gaming-oplevelsen til næste niveau
med lanceringen af JBL Quantum headsets på
CES 2020
JBL løfter sløret for den mest nøjagtige og fordybende
lydoplevelse til erfarne gamere med JBL’s første gaming-
headsets og PC-højtalere nogensinde.

https://news.jbl.com/


CES 2020 – LAS VEGAS, NV – 6. JANUAR 2020 – Når det kommer til gaming på

konkurrenceniveau, er lydkvalitet aldeles altafgørende – og hvis der er nogen, der kender god

lyd, er det JBL. I dag på CES afslører JBL sin første headset-serie med JBL Quantum Sound

Signature™. Denne serie er udelukkende designet til gamere. JBL Quantum headsets leverer

fordybende lydkvalitet med en nøjagtighed, der tilfører gameren konkurrencemæssige fordele.

Og dette er uanset om du sporer fjender i FPS-spil eller deltager i episke MOBA-kampe.

Med syv forskellige headsets at vælge imellem, lige fra kabelforbundne til trådløse, i forskellige

prisklasser, tilbyder serien både noget til normale gamere og til de endnu mere seriøse. JBL

Quantum 300, 400, 600 og 800 har den nyeste lydteknologi JBL Quantum Surround™, der

drives af JBL Quantum Engine™ PC-software. Med denne teknologi er det muligt for gamere at

opleve virtuelle verdener i helt nye dimensioner. Dette ved at tilføje height channels, der giver

en meget mere realistisk og rumlig lyd. JBL Quantum ONE løfter lydgengivelsen til et helt nyt

niveau, da headsettet er udstyret med JBL Quantum Sphere 360™-lydteknologi. Denne

funktion benytter proprietære algoritmer og integrerede hovedsensorer.



Alle headset i JBL Quantum-serien har multiplatform funktionaliteter, der sikrer en problemfri

forbindelse til både PC, Mac, Xboc, PlayStation, Nintendo Switch, VR eller mobil. JBL

Quantum Range inkluderer flip-up eller aftagelige mikrofoner med ekko-anullering, som gør

det muligt for gamere at fokusere på stemmer i stedet for baggrundsstøjen – denne teknologi

sikrer en klar og forbedret kommunikation. JBL Quantum 100, 200, 300 og 400 er udstyret

med ørepuder i PU-læder og memory foam og JBL Quantum ONE, 600 og 800-modellerne er

designet med ørepuder i kvalitetslæder og memory foam. Uanset hvilken model, der

foretrækkes, giver hvert enkelt headset gamerne langvarig kvalitet og komfort til selv de længste

maraton-sessioner.
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En oplagt tilføjelse til JBL’s gaming headset-serie, er Quantum DUO. Dette er en højtaler, der

kan parre JBL’s proprietære surround sound med Dolby Digital. Dette skaber en PC-gaming

højtaler, der giver bedre fordybelse i spillet. Gamere vil med JBL’s Quantum Sound Signature™

let kunne identificere ild, høre fjender krybe op bagfra eller føle kraften fra en eksplosiv

handling. Højtalerens diskant og basenheder leverer en fantastisk klar lyd, der sikrer, at gamere

aldrig går glip af hverken trin, skud eller spring under gaming-sessionen. Quantum DUO

tilbyder også unikke belysningseffekter, så gamerne kan vælge mellem en række forskellige

farveindstillinger og lysmønstre for bedre at kunne visualisere spillet. Med Quantum DUO’s

plug-and-play belysningskontrol vil du kunne holde et bedre fokus under ethvert spil. Ligesom

resten af Quantum-serien, er Quantum DUO fuldt kompatibel med ethvert spillesystem,

herunder PC, Mac, Windows og spillekonsoller, som nemt forbindes med audio-in eller USB.

JBL Quantum serien forventes at kunne købes online via www.dk.jbl.com og hos udvalgte

forhandlere i april 2020.
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JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen
lyd.
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