Wifi-luidspreker

Eenvoudig muziek streamen. Krachtig JBL-geluid.

Functies

JBL Link Music levert meeslepend, dynamisch JBL 360-Degree Pro Sound. Van je keuken tot
je huiskamer. Speel met behulp van de Google Assistent je favoriete muziek af, krijg toegang tot
Spotify, YouTube Music en Apple Music en luister zonder onderbrekingen. Zeg “Hey Google” om
te beginnen. Kies de perfecte JBL Link Music voor jou, door te kiezen uit zes stijlvolle kleuren.

 	
JBL 360-Degree Pro Sound
	
Draadloos streamen via wifi of Bluetooth
	
Handsfree hulp van de Google Assistent
	
Eenvoudig, probleemloos instellen
	
Stijl en inhoud

Wifi-luidspreker

Functies en eigenschappen

Technische specificaties:

JBL 360-Degree Pro Sound

	
Transducer: 1 x 64 mm

Omring jezelf met muziek. JBL Link Music brengt geluid in alle richtingen met behulp van een 360-graden
transducer. Geniet van kristalheldere hoge tonen, haarscherpe middentonen en een diepe, krachtige bas.

	
Uitgangsvermogen: 1 x 20 W

Draadloos streamen via wifi of Bluetooth
Moeiteloos muziek streamen op je JBL Link Music. Je kunt moeiteloos en onafgebroken muziek blijven
streamen via wifi of Bluetooth en hebt eenvoudige toegang tot je Spotify, YouTube Music of Apple
Music, zonder onderbrekingen.

Handsfree hulp van de Google Assistent

	
Frequentiebereik: 60 Hz – 20 kHz
	
Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
	
Ingangsvermogen: 100–240 V–50/60 Hz
	
Draadloze streaming: Wifi, Chromecast built-in,
AirPlay 2 en Bluetooth

Zeg gewoon “Hey Google” om de Google Assistent te vragen om je favoriete nummers af te spelen en
eenvoudig toegang te krijgen tot al je muziek.

	
Draadloos netwerk: 802.11 a/b/g/n/ac
(2,4/ 5 GHz)

Eenvoudig, probleemloos instellen

	
Bluetooth-versie: 4.2

Met de gratis Google Home-app voor iOS en Android kun je eenvoudig je JBL Link instellen en beheren.
Download, installeer en speel af.

	
Ondersteunde audio-formaten: HE-AAC,
LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

Stijl en inhoud

	
Afmetingen (dia x h): 112 x 134 mm

De JBL Link Music ziet er net zo mooi uit als deze klinkt. Kies uit zes prachtige kleuren de kleur die het
best bij jouw stijl past.*

	
Gewicht: 730 g

*Controleer welke kleuropties lokaal beschikbaar zijn

Verpakkingsinhoud:
1 x Link Music
1 x Netsnoer
1 x Veiligheidsblad
1 x Beknopte handleiding
Garantiekaarten

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. JBL is een handelsmerk van HARMAN International
Industries, Incorporated, gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Google, Android, YouTube, Google Home en andere merken zijn handelsmerken van
Google LLC. De Google Assistent is niet in alle talen en landen beschikbaar. Internetverbinding vereist. Chromecast- of Chromecast
built-in-apparaat vereist. De beschikbaarheid van diensten verschilt per land en taal. Abonnementen voor diensten kunnen vereist zijn.
Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Met betrekking tot het
gebruik ervan door HARMAN International Industries, Incorporated geldt een licentie. Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een certificeringsmerk
van de Wi-Fi Alliance®.

