
Den hittills smartaste soundbaren från JBL med Android TV och Google Assistent.* 

JBL Link Bar är en uppkoplad soundbar med Android TV och Google Assistent.* Den 
förvandlar vilken TV som helst till en smartare TV, med legendariskt JBL-ljud. Börja med 
”Hey Google” för att snabbt hitta de senaste filmerna och styra ditt smarta hem bara 
med rösten och utan att lämna det du tittar på. Den är lätt att installera och kopplas 
smidigt till din TV med enda kabel. Link Bar utnyttjar JBL:s ljudkompetens i ett smart 
utformat ljudsystem som är exakt fintrimmat för att ge ett effektfullt och spännande ljud 
med kristallklar diskant, silkeslent mellanregister och stram bas från en enda soundbar-
högtalare.

*Där det är tillgängligt

Funktioner
  En soundbar i ett stycke med JBL:s 

legendariska ljud

 Inbyggt Android TV  

 Google Assistent

  PrivacySwitchTM till far-field-mikrofon

 Flera HDMI-ingångar för 4K-video

 Chromecast built-in
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Uppkopplad Soundbar med Android TV och Google Assistent*

Funktioner och fördelar

En soundbar i ett stycke med JBL:s legendariska ljud
Ger din TV en fyllig bas och det bästa av JBL:s legendariska ljud.

Inbyggt Android TV 
Android TV ger en smartare tittarupplevelse och gör det lättare än någonsin att hitta och titta på program.

Google Assistent
Sök med din röst. Säg bara ”Hey Google” för att snabbt hitta de senaste filmerna, hålla koll på matchresultat 
eller dämpa belysningen i en ”handsfree-upplevelse”.**

PrivacySwitchTM till far-field-mikrofon
Gör det möjligt att stänga av dina soundbar-mikrofoner för ökad integritet och säkerhet när du inte använder 
Google Assistent.

Flera HDMI-ingångar för 4K-video
Med 3 HDMI-ingångar och 1 HDMI ARC-utgång är Link Bar en 4K-underhållningscentral för video- och 
spelutrustning, med bara en enda kabelanslutning till din TV.

Chromecast built-in
Gör att du direkt kan strömma din favoritmusik, radio eller poddsändningar från mobilen till dina högtalare.

Detta finns i lådan:
1 JBL LINK BAR
1 strömkabel 
1 fjärrkontroll
1 HDMI-kabel
1 snabbguide
1 garantikort

*Där det är tillgängligt
**Google Assistent-funktionerna varierar i olika länder.

Tekniska specifikationer:
  Element: 2 x 20 mm diskantelement, 

4 x (44x80) mm ovala baselement
  Total maxeffekt: 100 W
  Frekvensåtergivning: 75 Hz–20 kHz
  Signal/brus-förhållande: >85 dBA
  Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
  Bluetooth-version: 4.2
  Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2 402–2 480 MHz
  Bluetooth-sändareffekt: ≤9 dBm
  Bluetooth-sändarmodulering: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Trådlöst nätverk: 802.11 b/g/n/ac 

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

2 412–2 472 MHz (2,4 GHz ISM Band, USA 
11 kanaler, Europa och övriga länder 13 
kanaler)

  2,4 G WiFi-sändareffekt: <20 dBm
  2,4 G WiFi-modulering: DBPSK, DQPSK, CCK, 

QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
  5 G WiFi-sändarfrekvensområde: 

5,15–5,35 GHz; 5,470–5,725 GHz; 
5,725–5, 825 GHz

  5G WiFi-sändareffekt: <20 dBm
  5 G WiFi-modulering: QPSK, BPSK, 16QAM, 

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

5,74–5,84 GHz
  5,8G WiFi-sändareffekt: <8 dBm
  5,8 G WiFi-modulering: GFSK
  Mått (B x H x D): 1020 x 60 x 93mm 
  Bruttovikt: 4,4 kg
  Nettovikt: 2,5 kg


