
Funktioner
 Stream nemt musik til dine højttalere
 Nyd din yndlings-musik - når som helst
 Spotify Connect, en bedre måde at lytte 

til musik på i hjemmet  
 24 bit/96 kHz lyd i høj kvalitet, direkte fra 

nettet
 Nyd din musik uden afbrydelser
 Enkel opsætning og multi-rums styring 

med Google Home app’en
 Understøtter dual band Wi-Fi-forbindelse 

og netværk
 Afspilning af musik via Bluetooth eller 

3,5 mm indgangsstik

Afspil millioner af sange på en fantastisk højttaler - nemt og trådløst.

JBL Playlist-højttalere leveres med Chromecast, så du øjeblikkeligt kan streame musik 

fra din foretrukne musik-app, radio eller podcast til din højttaler med din smartenhed. Du 

kan styre højttalerne fra hvor som helst i dit hjem med din(e) iOS eller Android enhed(er) – 

iPhone®, iPad®, Android™ telefon eller tablet, Mac® eller Windows® bærbar computer, eller 

Chromebook.

Trådløs højttaler med indbygget Chromecast
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Tekniske specifikationer:
 Modelnavn: JBL Playlist

 Enheder: 2 x 57 mm (2,25") woofere

 Normeret effekt: 2 x 15 W

 Frekvensområde: 60Hz - 22 kHz (-6 dB)

 Signal til støj-forhold: 80 dB

 Indgangsstik: Wi-Fi, Bluetooth®, Aux-in

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

 Mål af emballage (B x D x H): 350 mm 
(13,8") x 240 mm (9,4") x 140 mm (5,5")

 Vægt: 1.120g

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

 Strømforbrug i dvaletilstand: < 2,0 Watt

 Bluetooth® 4,2 version 

 Bluetooth®-senderfrekvensområde:
2402 − 2480 MHz

 Bluetooth-sendeeffekt: <4 dBm

 Bluetooth-sendemodulation:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 Frekvensområde for 5G Wi-Fi-sender:
5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 
5,725 - 5,825 GHz

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

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

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

 Frekvensområde for 2,4G Wi-Fi-sender:
2412 – 2472MHz (2,4 GHz ISM-bånd,
USA 11 kanaler, Europa og andre steder
13 kanaler)

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

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

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

Funktioner og fordele 

Stream nemt musik til dine højttalere
 Højttalere med Chromecast. Tryk blot på Cast-knappen fra dine foretrukne musik-apps på din 
mobiltelefon for øjeblikkeligt at starte afspilning til højttalerne. Styr højttalerne direkte fra din telefon 
– søg, afspil, sæt på pause og skru op for lydstyrken – hvor som helst i hjemmet. 

Nyd din yndlings-musik - når som helst
Vælg mellem millioner af sange fra populære musiktjenester, som Spotify, Pandora, Google Play™ 
Music, TuneIn og iHeartRadio eller følg aktuelle begivenheder med NPR podcasts. Der tilføjes konstant 
nye apps, så der er ingen ende på den musik og de online radiostationer og podcasts, du kan nyde. 
Find ud af mere på https://www.google.com/cast/apps/.

Spotify Connect, en bedre måde at lytte til musik på i hjemmet  
Afspil Spotify på dine højttalere, computer og fjernsyn med Spotify-app’en som fjernbetjening. Brug 
funktionen “One Touch Play” på Playlist-højttalere for at afspille din favorit-spilleliste uden forsinkelse.

24 bit/96 kHz lyd i høj kvalitet, direkte fra nettet
Chromecast streamer direkte fra nettet, så du får den højeste lydkvalitet. Nyd krystalklar lyd, nøjagtig 
som kunstnerne har tænkt sig den.

Nyd din musik uden afbrydelser
 Med Chromecast kan du bruge din telefon, mens du streamer din musik. Besvar et telefonopkald, spil 
et spil, send en tekstmeddelelse, forlad endda rummet, alt sammen uden at afbryde musikken, som 
afspilles til højttalerne, eller dræne dit batteri.

Enkel opsætning og multi-rums styring med Google Home app’en
Konfi gurer nemt dit system og styr afspilning i fl ere rum med Google Home app’en. Med trin-for-trin 
guiden kommer du hurtigt i gang med at streame din musik.

Understøtter dual band Wi-Fi-forbindelse og netværk
Understøtter den seneste trådløse hjemmenetværksteknologi og dual band (både 2,4 GHz og 5 GHz) 
Wi-Fi-forbindelse, så du opnår en hurtigere, mere robust og stabil trådløs forbindelse.

Afspilning af musik via Bluetooth eller 3,5 mm indgangsstik
Forbind enhver enhed via Bluetooth eller 3,5 mm indgangsstik.

Hvad er der i æsken:
JBL Playlist trådløs højttaler 
Lynguide
Lokalt eller lokale strømkabler
Sikkerheds- og garantiark

ENERGISPECIFIKATIONER:
Strømforbrug i dvaletilstand:  2,0 Watt/time
Bemærk: JBL Playlist er beregnet til at streame musik via teknologierne Bluetooth og Wi-Fi. 
Dette produkt er designet til at tændes og være klar til afspilning af musik på et øjeblik. 
JBL Playlist er i overensstemmelse med EU’s energikrav. Det overgår til standby-tilstand 
(netværks-standby) efter 10 minutters inaktivitet, hvorefter det kan genaktiveres via 
Bluetooth eller Wi-Fi.
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