Draagbare slimme luidspreker

Laat jezelf omringen met slimmer geluid.
Link Portable levert krachtig, meeslepend 360-graden geluid gedurende maximaal acht
uur. Volledig draadloos. Neem het mee naar de tuin, badkamer of keuken. Waterdicht en
solide. Onze elegant ontworpen luidspreker kan tegen een beetje water en is bestand
tegen schokken en stoten. Beleef de muziek zonder onderbrekingen of vertragingen via
je WiFi-netwerk. Gebruik je stem om naar je favoriete nummers te vragen en geniet van
muziekstreaming met de Google-assistent. Krijg toegang tot populaire muziekdiensten
via AirPlay 2 en Chromecast. Het opladen is eenvoudig dankzij een handige, gemakkelijk
te gebruiken oplader. Je kunt kiezen uit zes stijlvolle kleuren.
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JBL 360-graden Pro Sound
	
Ingebouwde AirPlay 2 en Chromecast
	
Speel en beheer je muziek met je stem
	
8 uur afspeeltijd
	
IPX7-waterbestendig
Opladerhouder
	
Eenvoudige installatie met de Google
Home-app
	
Inhoud en stijl

Draagbare slimme luidspreker

Technische specificaties:

Functies en eigenschappen
JBL 360-graden Pro Sound

Omring jezelf met muziek. JBL Link Portable verspreidt geluid in alle richtingen dankzij een full-range
transducer met 360-graden geluidspreiding. De digitale amp levert audio over de volle bandbreedte dankzij
een geavanceerd algoritme. Geniet overal in huis van kristalheldere hoge tonen, scherpe middentonen en
kamerbrede bastonen.

Ingebouwde AirPlay 2 en Chromecast
Stream al je favoriete muziekstations, audioboeken en podcasts met AirPlay 2 en Chromecast.

Speel en beheer je muziek met je stem

Beheer je soundscape. Gebruik je stem om naar je favoriete nummers te vragen en geniet van
muziekstreaming met de Google-assistent.

8 uur afspeeltijd

Link Portable geeft je tot acht uur speeltijd. Geniet van de podcasts of audioboeken. Luister naar elk
gewenst nummer op je favoriete album. Je hebt meer dan voldoende capaciteit.

IPX7-Waterproof

IPX7-Waterproof beschermt JBL Link Portable tegen kleine huishoudelijke ongelukken.

Opladerhouder

Je luidspreker opladen is simpel. Sluit de oplaadhouder aan op een stopcontact en plaats je JBL Link
Portable op de houder. Je bent in no-time klaar om weer van je muziek te genieten.

Eenvoudige installatie met de Google Home-app

Met de gratis Google Home-app voor iOS en Android kun je de JBL Link Portable gemakkelijk instellen en
bedienen.

Inhoud en stijl

De JBL Link Portable, een solide luidspreker, heeft stijl die bij de inhoud past. Kies uit zes verschillende
levendige opties de kleur die het beste bij jouw interieur past.

Verpakkingsinhoud:
1 X Link Portable
1 x Type-C USB-kabel
1 x Oplader
1 x Veiligheidsblad
1 x Snelstartgids
Garantiekaarten
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Transducer: 1 x 50mm
	
Uitgangsvermogen: 1 x 20W
	
Frequentierespons: 65Hz-20kHz
	
Signaal-ruis verhouding: >80dB
	
Voeding: 100-240V-50/60Hz
	
Batterijtype: Lithium-ion polymeer (3,6V,
4800mAh)
	
Oplaadtijd batterij: 2,5 uur @5V,3A
	
Speelduur muziek: maximaal 8 uur
(afhankelijk van volume en inhoud)
	
Draadloos netwerk:
802.11b/g/n/ac (2.4/5GHz)
	
Bluetooth-versie: 4.2
	
Bluetooth-zender frequentiebereik:
2402 − 2480MHz
	
Bluetooth-zendervermogen: <5dBm
	
Bluetooth-zendermodulatie:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	
5G Wi-Fi-zender frequentiebereik:
5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz,
5.725~5.825GHz
	
5G Wi-Fi zendervermogen:
<20dBm (EIRP)
	
5G Wi-Fi modulatie: OFDM, BPSK, QPSK,
16QAM, 64QAM, 256QAM
	
5G Wi-Fi netwerkcompatibiliteit:
IEEE 802.11 n/ac
	
2.4G Wi-Fi zender frequentiebereik:
2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA
11 Kanalen, Europa en andere 13 kanalen)
	
2.4G Wi-Fi zendervermogen:
<20dBm (EIRP)
	
2.4G Wi-Fi modulatie: OFDM, DSSS,
DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
	
2.4G Wi-Fi netwerkcompatibiliteit:
IEEE 802.11b/g/n
	
Ondersteunde audioformaten:
HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis,
WAV (LPCM), FLAC, Opus
	
Afmetingen (Diameter x H): 88 x 170 mm
	
Gewicht: 735 gram
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