Stemmeaktivert høyttaler

Fordypende JBL-lyd med Google Assistant.

Funksjoner

JBL Link 500 er en stemmeaktivert høyttaler med Wi-Fi og Bluetooth aktivert som gir deg

Få hjelp fra Google Assistant

utrolig stereolyd med dyp bass og klar diskant for større rom. Den har Google Assistant

Håndfri stemmekontroll

innebygd. Den er din egen, personlige Google. Alltid klar til å hjelpe deg. Du kan stille den

Enkel konfigurasjon med Google Homeappen på iOS og Android

®

spørsmål. Og be den om å gjøre ting. Jo mer du bruker den, jo nyttigere blir den. Bare
start med «OK, Google» – en enkel talekommando gjør at JBL Link 500 kan spille musikk,
podcaster eller radio fra tjenester som Google Play Music, Spotify, Pandora og mange
andre. Du kan forsterke festen ved å gruppere høyttalere med Chromecast built-in så dere
kan høre samme sang i alle rom.

Innebygd Chromecast
24 bit/96 kHz høykvalitetslyd, drevet av
nettskyen
Avspilling i flere rom på høyttalere med
innebygd Chromecast
Støtte for tilkobling til 2,4/5 GHz Wi-Finettverk
Trådløs Bluetooth®-avspilling
Stereolyd med dyp bass og klar diskant

Stemmeaktivert høyttaler

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Få hjelp fra Google Assistant
JBL Link 500 har Google Assistant innebygd. Den er din egen, personlige Google. Alltid klar til å
hjelpe deg.

1 x JBL Link 500

Håndfri stemmekontroll
Langtrekkende stemmegjenkjennelse gjør den enkel å styre, helt uten å bruke hendene. Still
spørsmål fra andre siden av rommet, og JBL Link 300 vil svare deg.

1 x strømkabel

Tekniske spesifikasjoner
Høyttalerelemter: 2 x 89 mm basshøyttaler,
2 x 20 mm diskanthøyttaler

Enkel konfigurasjon med Google Home-appen på iOS og Android
Med Google Home-appen på iOS og Android, kan du enkelt konfigurere og styre JBL Link 300.

Utgangseffekt: 4 x 15 W

Innebygd Chromecast
Lar deg øyeblikkelig strømme favorittmusikken, radioen eller podcasten din fra en mobil enhet til
høyttalerne.

Signal-til-støy-forhold: >80 dB

24 bit/96 kHz høykvalitetslyd, drevet av nettskyen
Chromecast strømmer direkte fra nettskyen, så du får den beste lydkvaliteten. Du får krystallklar lyd
som er akkurat slik artisten hadde tenkt den.

Bluetooth-versjon: 4.2

Avspilling i flere rom på høyttalere med innebygd Chromecast
Det er enkelt å konfigurere systemet og styre avspilling for flere rom med Google Home-appen. Med
den enkle veiledningen kan du raskt komme i gang med å strømme musikk.

Dimensjoner (B x H x D):
370 mm x 200 mm x 157 mm

Støtte for tilkobling til 2,4/5 GHz Wi-Fi-nettverk
Støtter både 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi-forbindelse, noe som gir en raskere, robust og mer stabil
trådløs forbindelse.

Frekvensrespons: 55 Hz – 22 kHz (-6dB)
Strømforsyning: Intern 100-240 V – 50/60 Hz
Trådløst nettverk: 802.11b/g/n/ac (2,4/5 GHz)
Støttede lydformater: HE-AAC, LC-AAC, MP3,
Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

Vekt: 3.5 kg

Trådløs Bluetooth®-avspilling
Strøm trådløst musikk med høy kvalitet fra smarttelefon eller nettbrett.
Stereolyd med dyp bass og klar diskant
En toveis akustisk design utstyrt med to JBL-omformere med høy ytelse, slik at den fyller større rom
med utrolig stereolyd, dyp bass og klar diskant.
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