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Omsluttende JBL-lyd med Google Assistent.

JBL Link 500 er en stemmeaktiveret højttaler med wi-fi og Bluetooth®, som leverer 

fantastisk stereolyd med dyb bas og klare høje toner, også i større rum. Den har indbygget 

Google Assistent. Det er din egen, personlige Google. Altid parat til at hjælpe. Du kan stille 

den spørgsmål. Og bede den gøre ting. Jo mere du bruger den, jo bedre bliver den. Du 

starter bare din sætning med ”OK Google” – denne enkle stemmekommando aktiverer din 

JBL Link 500 til at spille musik, podcasts eller radio fra tjenester som Google Play Music, 

Spotify, Pandora m.fl. For at gøre din fest endnu bedre kan højttalere med Chromecast 

built-in grupperes, så den samme sang spiller i alle rum.

Stemmeaktiveret højttaler
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL Link 500

1 x strømkabel 

Tekniske specifikationer:
		Enheder: 2 x 89 mm bas, 2 x 20 mm diskant

		Udgangseffekt: 4 x 15 W

		Frekvensområde: 65Hz–22kHz (-6dB)

		Signal-støj-forhold: >80 dB

		Strømforsyning: Intern 100-240 V – 50/60 Hz

		Trådløst netværk: 802,11 b/g/n/ac  
(2,4 GHz/5 GHz)

		Bluetooth-version: 4,2

		Understøttede lydformater: HE-AAC, LC-AAC, 
MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

		Mål (B x H x D): 370 mm x 200 mm x 157 mm

		Vægt: 3.5 kg

Funktioner og fordele 

Få hjælp fra Google Assistent
JBL Link 500 har indbygget Google Assistent. Det er din egen, personlige Google. Altid parat til at 
hjælpe.

Håndfri stemmestyring
Stemmegenkendelse på afstand giver nem, håndfri betjening. Stil spørgsmål fra den anden ende af 
værelset, og JBL Link 300 svarer.

Nem opsætning med Google Home-appen på iOS og Android
Du kan nemt opsætte og betjene din JBL Link 300 med den gratis Google Home-app til iOS og 
Android.

Chromecast built-in
Gør det nemt og trådløst at afspille din yndlingsmusik, radio eller podcast fra din mobilenhed på dine 
højttalere.

24 bit/96kHz Lyd i høj kvalitet, leveret af skyen
Chromecast streamer direkte fra skyen, så du får lyd i den højeste kvalitet. Nyd krystalklar lyd, 
præcis som kunstnerne havde tænkt sig.

Afspil i flere rum på højttalere med Chromecast built-in
Det er nemt at sætte dit system op og at styre multi-rum afspilning med Google Home-appen. Med 
den trinvise guide kommer du hurtigt i gang med at streame din musik. 

Understøtter forbindelse til 2,4 og 5 GHz wi-fi-netværk
Understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz, som giver en hurtigere, mere robust og stabil trådløs 
forbindelse.

Trådløs afspilning med Bluetooth® 
Trådløs afspilning i høj kvalitet fra din smartphone eller tablet. 

Stereolyd med dyb bas og klare høje toner
Et tovejs, akustisk design med et par kraftfulde JBL-enheder betyder, at selv større rum kan fyldes 
med fantastisk stereolyd, dyb bas og høje klare toner.
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