Bärbar smart högtalare

Njut av smartare ljud överallt.
Link Portable ger djärvt, uppslukande 360-gradersljud i upp till åtta timmar. 100 %
trådlös. Ta med den ut i trädgården, badrummet eller köket. Vattentät och robust. Vår
snyggt designade högtalare kan hantera vätska, stötar och slag. Håll musiken igång
utan störningar genom att strömma musiken över ditt trådlösa nätverk. Använd rösten
för att spela dina favoritlåtar och njut av musik i hög kvalitet med Google Assistent. Kom
åt populära musiktjänster via AirPlay 2 och Chromecast. Laddningen är enkel tack vare
en riktigt lättanvänd vagga. Du kan också välja mellan sex olika färger för att hitta en
som passar din inredning.
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Bärbar smart högtalare

Tekniska speciﬁkationer:

Funktioner och fördelar
360-graders JBL Pro-ljud
Omge dig själv med ljud. JBL Link Portable pulserar ljud åt alla håll tack vare ett element med 360-graders
spridning. Den digitala förstärkaren drivs av en avancerad algoritm och återger musiken med full bandbredd.
Njut av ett detaljerat ljud med kristallklar diskant och fyllig bas i hela rummet.

AirPlay 2 och Chromecast built-in
Strömma alla dina favoritmusikstationer, ljudböcker och poddar med AirPlay 2 och Chromecast.

Spela och styr din musik med rösten
Kontrollera ditt ljud. Använd din röst för att spela dina favoritlåtar och njut av musik i hög kvalitet med Google
Assistent.

8 timmars speltid
Link Portable ger dig upp till åtta timmar speltid. Lyssna på de senaste poddarna eller ljudböckerna. Lyssna
på alla dina favoritlåter från ditt favoritalbum. Du kommer ändå att ha massor av batteritid kvar.

Vattentät enligt IPX7
JBL Link Portable är klassad som vattentät enligt IPX7-standarden vilket skyddar den från alla sorters
olyckor i hemmet.

Laddningsvagga
Det är otroligt enkelt att ladda din högtalare. Koppla laddningsvaggan till ett eluttag och lägg din JBL Link
Portable på den. Du är redo att börja lyssna på musik igen på nolltid.

Enkel konfiguration med Google Home
Med den kostnadsfria appen Google Home för iOS och Android kan du enkelt konfigurera och använda JBL
Link Portable.

Substans och stil
JBL Link Portable är en kraftfull högtalre med en modern look utöver sin substans. Välj mellan sex olika
livfulla färger och välj den som passar din inredning.

Detta ﬁnns i lådan:
1 x Link Portable
1 x USB C-kabel
1 x laddningsvagga
1 x säkerhetsblad
1 x snabbstartsguide
1 x garantikort

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

	
Element: 1 x 50 mm
	
Uteffekt: 1 x 20 W
	
Frekvensåtergivning: 65 Hz – 20 kHz
	
Signal/brus-förhållande: >80 dB
	
Strömförsörjning: 100–240 V, 50/60 Hz
	
Batterityp: Litiumjonpolymer
(3,6 V, 2 600 mAh)
	
Laddningstid för batteriet:
2,5 timmar vid 5 V, 3 A
	
Musikspeltid: Upp till 8 timmar
(beroende på volym och ljudinnehåll)
	
Trådlöst nätverk: 802.11b/g/n/ac
(2.4/5 GHz)
	
Bluetooth-version: 4.2
	
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:
2402−2480 MHz
	
Bluetooth-sändarens effekt: <5 dBm
	
Bluetooth-sändarens modulering:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	
5G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång:
5,150~5,350GHz, 5,470~5,725 GHz,
5,725~5,825 GHz
	
5G Wi-Fi sändareffekt: < 20 dBm (ERIP)
	
5G Wi-Fi-modulering: OFDM, BPSK,
QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
	
5G Wi-Fi nätverkskompatibilitet:
IEEE 802.11 n/ac
	
2.4G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång:
2412 − 2472 MHz (2,4 GHz ISM-band,
USA 11 kanaler, Europa och övriga
13 kanaler)
	
2.4G Wi-Fi sändareffekt: < 20 dBm (ERIP)
	
2.4G Wi-Fi-modulering: OFDM, DSSS,
DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
	
2.4G Wi-Fi nätverkskompatibilitet:
IEEE 802.11b/g/n
	
Ljudformat som stöds: HE-AAC, LC-AAC,
MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus
	
Mått (Dia x H): 88 x 170 mm
	
Vikt: 735 g
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