Portabel Wi-Fi høyttaler

Enkel musikkstrømming. Kraftfull JBL-lyd.
JBL Link Portable leverer fet, dynamisk JBL 360-graders Pro-lyd i opptil åtte timer.
Hold musikken i gang med enkel strømming via Wi-Fi eller Bluetooth i alle rom i hjemmet.
Med Google Assistent kan du spille av og kontrollere favorittmusikken din, få tilgang til
Spotify, YouTube Music og Apple Music og lytte uten avbrytelser. Bare si «Hei Google» for
å komme i gang. Den er helt trådløs, vanntett og slitesterk, og den tåler utilsiktet dypping i
væske eller noen skrammer her og der. Lading er en lek med den praktiske, brukervennlige
holderen. Utfyll stilen din med en av seks iøynefallende farger.
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Portabel Wi-Fi høyttaler

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner og fordeler
JBL 360-graders Pro-lyd

Høyttalerelement: 1 x 49mm

Omgi deg med musikk. Gled deg over krystallklar diskant, skarp mellomtone og dyp, kraftfull bass.
JBL Link Portable pulserer lyd i alle retninger takket være et fulltone-høyttalerelement med 360-graders
funksjon.

Utgangseffekt: 1 x 20 W

Trådløs musikkstrømming via Wi-Fi eller Bluetooth

Signal-til-støy-forhold: > 80 dB

Strøm musikk enkelt på din JBL Link Portable. Hold musikken gående med sømløs strømming via
Wi-Fi eller Bluetooth, og få enkel tilgang til Spotify, YouTube Music eller Apple Music uten avbrytelser.

Batteritype: Litium-ion-polymer
(3,6 V, 4800 mAH)

Bruk uten hender med Google Assistent

Ladetid for batteri: 3,5 timer @5V,2A

Bare si «Hei Google» for å be Google Assistent om å spille favorittsangene dine, og få enkel tilgang til all
musikken din.

8 timers portabel spilletid

Frekvensrespons: 65 Hz – 20 kHz

Musikkavspillingstid: opp til 8 timer
(varierer med lydnivå og innhold)

Få med deg den nyeste podkasten eller lydboken. Lytt deretter til hver sang på favorittalbumet ditt. Med
JBL Link Portable vil du fortsatt ha rikelig med kraft til overs.

Trådløs strømming: Wi-Fi, innebygget
Chromecast, AirPlay 2 og Bluetooth

Helt vanntett
IPX7 vanntett beskytter JBL Link Portable fra alle slags husholdningsuhell uansett hvor du tar den med deg.

Trådløst nettverk: 802.11 a/b/g/n/ac
(2,4 GHz / 5 GHz)

Enkel å sette opp hjemme

Bluetooth-versjon: 4.2

Med Google Home-appen på iOS og Android kan du enkelt konfigurere og betjene JBL Link. Last ned,
installer og spill musikk.

Støttede lydformater: HE-AAC, LC-AAC, MP3,
Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

Ladeholder

Dimensjoner (Dia x H): 88 x 170 mm

Det er lekende lett å lade høyttaleren. Koble ladestasjonen til en stikkontakt, plasser JBL Link Portable på
toppen og lytt på musikk igjen om kort tid.

Vekt: 735 g

Stil og substans
JBL Link Portable ser like bra ut som den høres ut. Velg mellom seks dristige farger for å komplettere
stilen din*.
*Sjekk lokalt for tilgjengelige fargealternativer

Hva inneholder boksen?
1 x Link Portable
1 x Type C USB-kabel
1 x ladeholder
1 x Sikkerhetsdatablad
1 x Hurtigstartveiledning
Garantikort
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