
Tidenes smarteste JBL-lydlist med android-tv og google assistent* 

JBL Link Bar er en stemmeaktivert lydlist med integrert Android-TV og Google Assistant.* 
Den gjør alle TV-er smartere og gir dem den legendariske JBL-lyden. Bare start med 
“Hei Google”, så kan du raskt finne den siste storfilmen, sjekke hvordan storkampen 
utvikler seg eller kontroller smarthjemmet ditt – alt ved kun å bruke stemmen og uten 
å måtte forlate det du ser på. Enheten er enkel å installere. Du kobler den til TV-en din 
med én enkel kabel, uten vanskeligheter. Link Bar bruker JBLs lydekspertise i et smart 
utformet lydsystem som er nøyaktig justert for å gi en kraftfull og spennende lyd, med 
krystallklare høye toner, silkemyke og behagelige mellomnivåtoner, samt massiv bass 
fra én lydlisteenhet.

Funksjoner
  Lydlist i én enhet med den 

legendariske JBL-lyden

  Integrert Android-TV 

  Google Assistent

  PrivacySwitch™ for fjernfeltmikrofon

  Flere 4K HDMI-videoinnganger

  Innebygd Chromecast

Connected Soundbar med Android TV og Google Assistent*
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Chromecast og andre relaterte merker er varemerker som tilhører Google LLC. Innebygd Chromecast kan kreve ett eller 
flere abonnementer. Det er mulig at video- og musikktjenestene ikke er tilgjengelige i landet der du bor. Wi-Fi-sertifisert-
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Funksjoner og fordeler

Lydlist i én enhet med den legendariske JBL-lyden
Gir smart-TV-en din det beste av JBLs legendariske lyd med fyldig bassytelse.

Integrert Android-TV 
Android-TV gir smartere seeropplevelser og gjøre det enklere enn noensinne å finne og se programmer.

Google Assistent
Søk med stemmen din. Bare si “Hei Google” for å finne den siste storfilmen, sjekke hvordan storkampen 
utvikler seg eller dimme lyset “håndfritt”.

PrivacySwitch™ for fjernfeltmikrofon
Gjør det mulig å slå av lyden på mikrofonene på lydlisten din for ekstra diskresjon og sikkerhetsbeskyttelse når 
du ikke bruker Google Assistant.

Flere 4K HDMI-videoinnganger
Med 3 HDMI-innganger og 1 HDMI ARC-utgang blir Link Bar et 4K underholdningssenter for video- eller 
spilleenheter med kun én kabel som er tilkoblet TV-en din.

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

Hva inneholder boksen?
1 x JBL LINK BAR
1 x strømkabel 
1 x fjernkontroll
1 x HDMI-kabel
1 x QSG
1 x garantikort

Tekniske spesifikasjoner
  Høyttalere: 2 x 20 mm diskanthøyttaler,  

4 x (44x80) mm racetrack-driver
  Total maksimal effekt: 100 W
  Frekvensrespons: 75Hz–20kHz
  Signal-til-støy-forhold: >85 dBA
  Spenningsforsyning: 100–240 V~50/60 Hz
  Bluetooth-versjon: 4.2
  Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2402–2480 MHz
  Bluetooth-senderens effekt: ≤9 dBm
  Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Trådløst nettverk: 802.11b/g/n/ac  

(2,4 GHz/5 GHz)
  2.4G WiFi-senderfrekvensområde:  

2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd,  
USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)

  2.4G WiFi-senderstyrke: <20 dBm
  2.4G WiFi-modulasjon: DBPSK, DQPSK, CCK, 

QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
  5G WiFi-senderfrekvensområde: 5,15–5,35 GHz, 

5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
  5G WiFi-sendestyrke: <20 dBm
  5G WiFi-modulasjon: QPSK, BPSK, 16QAM, 

64QAM, 256QAM
  5,8G WiFi-senderfrekvensområde:  

5,74–5,84GHz
  5,8G WiFi-sendestyrke: <8 dBm
  5,8G WiFi-modulasjon: GFSK
  Dimensjoner (B x H x D): 1020 x 60 x 93mm 
  Totalvekt: 4,4 kg
  Nettovekt: 2,5 kg
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