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Nu er JBL Quantum 350 Wireless tilgængeligt
Det nyeste JBL Quantum gamerheadset giver dig spillets fulde
lydoplevelse uden ledninger, så intet kan stoppe dig.

København – 7. oktober 2021 – Tiden er kommet til at være et skridt foran din modstander

med JBL QuantumSOUND Signature, der sikrer dig en ledningsfri lydoplevelse.

Gamerheadsettet JBL Quantum 350 Wireless er ankommet!

 

Den nye funktionsrige tilføjelse til JBL Quantum-serien designet til både PC- og konsolspillere*

er nu tilgængelig i hele Europa.

⏲

https://news.jbl.com/


 

Når du kæmper for at forbedre din high score, er hver eneste lyd afgørende. Teknologien bag

JBL QuantumSOUND Signature og JBL QuantumSURROUND placerer dig i centrum af

kampens hede. Det DISCORD-certificerede JBL Quantum 350 Wireless headset har også en

aftagelig og retningsbestemt stemmefokuseret mikrofon. Uanset hvor intenst spillet bliver, vil

din stemme og dine sejrsråb altid blive hørt.

 

Med den trådløse 2.4G forbindelse og 22-timers batterilevetid er JBL Quantum 350 med dig

hele vejen selv i de længste gamingsessioner. Headsettets lette ørepuder i memory foam sikrer,

at det er behageligt at have på i mange timer ad gangen. Hvis dit headset mangler strøm, giver

den hurtige USB-C opladning 1 times gaming på kun 5 minutters opladning. Hertil sikrer Power

& Play-funktionen opladning imens du gamer, så du aldrig skal gå glip af noget.

 

JBL Quantum 350 Wireless kan nu købes for DKK 899,00 på jbl.com.

 

*Kompatibel med PC, Sony PS4 og PS5, ikke kompatibel med Xbox-konsoller.
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OM JBL

JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.
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