
Funktioner
 Be Google Assistant om hjälp

 Handsfree-röststyrning

 Enkel installation genom Google Home-
appen på iOS och Android

 Chromecast built-in

 Hög ljudkvalitet med 24 bit/96 kHz från 
molnet

 Multiroom-uppspelning med flera 
högtalare som har Chromecast built-in

 Nätverksstöd: 2,4/5 GHz Wi-Fi-anslutning

 Trådlös Bluetooth®-strömning 

 Rumsfyllande ljud

Omslutande JBL-ljud med Google Assistant.

JBL Link 300 är en intelligent, röstaktiverad högtalare med Wi-Fi och Bluetooth® som 

levererar ett otroligt rumsfyllande ljud från en enhet med kompakt design. Med inbyggd 

Google Assistant. Den är ditt eget personliga Google. Alltid redo att hjälpa till. Du kan ställa 

frågor till den. Och be den att göra saker. Ju mer du använder den, desto mer användbar 

blir den. Börja bara med ”Ok Google” – en enkel röstbegäran triggar din JBL Link 300 att 

spela musik, poddradio eller radio från tjänster som Google Play Music, Spotify, Pandora 

och mer. För att göra din fest ännu roligare kan du koppla ihop flera Chromecast-högtalare 

så att musik strömmas till flera rum samtidigt.

Bärbar röstaktiverad högtalare
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Detta finns i lådan:
1 x JBL LINK 300

1 strömadapter 

1 x strömkabel    

Tekniska specifikationer:
	Element: 1 x 89 mm baselement, 1 x 20 mm 

diskantelement

	Uteffekt: 2 x 25 W

	Frekvensåtergivning: 55 Hz – 22 kHz (-6dB)

	Signal/brus-förhållande: >80 dB

	Strömförsörjning: 19 V DC, 3,0 A

	Trådlöst nätverk: 802.11 b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

	Bluetooth-version: 4.2

	Kompatibla ljudformat: HE-AAC, LC-AAC, 
MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

	Mått (diameter x höjd): 
236 mm x 134 mm x 154 mm 

	Vikt: 1,7 kg

Funktioner och fördelar  
Be Google Assistant om hjälp 
JBL Link 300 har inbyggd Google Assistant. Den är ditt eget personliga Google som alltid är redo att 
hjälpa till.

Handsfree-röststyrning
Far-field-röstigenkänning tillåter enkel handsfree-styrning. Ställ frågor från andra sidan rummet så 
svarar JBL Link 300 på dem.

Enkel installation genom Google Home-appen på iOS och Android
Med den kostnadsfria Google Home-appen på iOS och Android kan du enkelt installera och hantera 
din JBL Link 300.

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

Hög ljudkvalitet med 24 bit/96 kHz från molnet
Chromecast strömmar direkt från molnet så att du får den bästa ljudkvaliteten. Upplev kristallklart 
ljud precis så som artisten vill att det ska låta.

Multiroom-uppspelning med flera högtalare som har Chromecast built-in
Enkel installation av ditt system och kontroll över musiken i flera rum med Google Home-appen. 
Stegvisa instruktioner gör det lätt att snabbt komma igång med att strömma din musik. 

Nätverksstöd: 2,4/5 GHz Wi-Fi-anslutning
Stöder både 2,4 och 5 GHz, vilket ger en snabbare och mer stabil nätverksuppkoppling.

Trådlös Bluetooth®-strömning 
Strömma trådlöst ljud i hög kvalitet från din mobiltelefon eller surfplatta. 

Rumsfyllande ljud
En kompakt design utrustad med högpresterande JBL-element som ger ett ljud som fyller rummet 
på ett otroligt sätt.

Bärbar röstaktiverad högtalare


