
Funksjoner
 Cast enkelt musikk til høyttalerne 
 Lytt til dine favoritter, når som helst
 Spotify Connect, en bedre måte å lytte 

hjemme  
 24bit/96KHz høy lydkvalitet, drevet av 

nettskyen
 Nyt musikken uten avbrudd
 Enkelt oppsett og fl erromskontroll med 

Google Home-appen
 Støtte for Dual Band Wi-Fi tilkobling 
 Musikkavspilling via Bluetooth eller

3,5 mm inngang

Cast enkelt millioner av sanger til en høyttaler med svært god lyd.

JBL Playlist-høyttaleren har Chromecast innebygd, slik at du umiddelbart kan caste musikk 

fra din favorittmusikk-app, radio eller podcast til høyttaleren fra smartenheten din. Du kan 

styre høyttalerne fra hvor som helst i huset på iOS- eller Android-enhet(er), i huset på 

enheten(e) – iPhone®, iPad®, Android™-telefon eller nettbrett, Mac® eller Windows®-laptop, 

eller Chromebook.

Trådløs høyttaler med Chromecast innebygget
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Tekniske spesifikasjoner
 Modellbetegnelse: JBL Playlist

 Elementer: 2 x 57mm (2.25") basshøyttalere

 Merkeeffekt: 2 x 15W

 Frekvensrespons: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)

 Signal/støyforhold: >80dB

 Innganger: Wi-Fi, Bluetooth®, Aux-in

 Produktdimensjoner (B x D x H): 316mm 
(12,4") x 147mm (5,8") x 131mm (5,2")

 Emballasjens dimensjoner (B x D x H):
350mm (13,8") x 240mm (9,4") x 140mm (5,5")

 Vekt: 1 120g

 Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, 30 Watt

 Strømforbruk i dvalemodus: <2,0 Watt

 Bluetooth® 4.2-versjon 

 Bluetooth®-senderens frekvensområde:
2402 − 2480MHz

 Bluetooth®-senderens effekt: <4dBm

 Bluetooth®-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 5G Wi-Fi-senderens frekvensområde: 
5.150~5.350GHz, 5.470~5.725GHz, 
5.725~5.825GHz

 5G Wi-Fi sendereffekt: <20dBm (EIRP)

 5G Wi-Fi modulasjon: OFDM, BPSK, QPSK, 
16QAM, 64QAM, 256QAM

 5G Wi-Fi-nettverkskompatibilitet:
IEEE 802.11 n/ac

 2.4G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band,
USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)

 2.4G Wi-Fi sendereffekt: <20dBm (EIRP)

 2.4G Wi-Fi modulasjon: OFDM, DSSS, 
DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM

 2.4G Wi-Fi-nettverkskompatibilitet:
IEEE 802.11b/g/n

Funksjoner og fordeler 

Cast enkelt musikk til høyttalerne 
 Med Chromecast innebygd. Bare trykk på Cast-knappen i en musikkapp for å umiddelbart begynne 
å spille av på høyttalerne. Deretter kontrollerer du høyttalerne rett fra telefonen - søk, spill av, 
pause og skru opp volumet – hvor som helst i huset.

Lytt til dine favoritter, når som helst
Velg blant millioner av sanger fra populære musikktjenester som Spotify, Pandora, Google Play™ 
Music, TuneIn og iHeartRadio eller oppdater deg på aktuelle hendelser med NPR-podcaster. Nye 
apper blir stadig lagt til, så det er ingen ende på musikk, online radiostasjoner og podcaster som du 
kan nyte. Oppdag mer på https://www.google.com/cast/apps/.

Spotify Connect, en bedre måte å lytte hjemme  
Spill av Spotify gjennom høyttalerne, bærbar PC og TV, og bruk Spotify-appen som fjernkontroll. 
Bruk “One Touch” avspillingsfunksjonen på Playlist-høyttalerne for å spille av din favorittspilleliste 
umiddelbart. 

24bit/96KHz høy lydkvalitet, drevet av nettskyen
Chromecast strømmer direkte fra nettskyen, slik at du får den beste lydkvaliteten. Nyt krystallklar lyd 
akkurat slik kunstnerne mente det.

Nyt musikken uten avbrudd
 Med innebygget Chromecast, kan du fortsette å bruke telefonen mens du caster musikken. Svar på et 
anrop, spill et spill, send tekstmeldinger eller forlat til og med rommet, uten å avbryte det som spilles 
av på høyttalerne eller å tømme batteriet.

Enkelt oppsett og fl erromskontroll med Google Home-appen
Sett enkelt opp systemet og kontroller avspilling i fl ere rom med Google Home-appen. En trinnvis 
guide gjør at du kan raskt starte strømming av musikken din.

Støtte for Dual Band Wi-Fi tilkobling 
Støtter den nyeste trådløse teknologien for hjemmenettverk og Dual Band (både 2,4 GHz
og 5 GHz) Wi-Fi-tilkobling, noe som fører til en rask, robust og mer stabil trådløs tilkobling.

Musikkavspilling via Bluetooth eller 3,5 mm inngang
Koble alle enheter til via Bluetooth eller 3,5 mm inngang. 

Hva inneholder boksen?

JBL Playlist trådløs høyttaler 

Hurtigstartguide

Regional(e) strømledning(er)

Sikkerhets- og garantiskjema

ENERGISPESIFIKASJON:
Strømforbruk i dvalemodus: 2,0 watt/time
Merk: JBL Playlist er ment å brukes for strømming av musikk via Bluetooth og Wi-Fi-teknologi. 
Dette produktet er designet for å umiddelbart slås på og være klar til å spille musikk på et 
øyeblikks varsel. JBL Playlist er i samsvar med EUs energilovgivning. Den vil gå i hvilemodus 
(standby i nettverk) etter 10 minutter uten drift, etter dette kan den bli re-aktivert via Bluetooth 
eller Wi-Fi.
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