
Nem trådløs musik. Kraftig JBL-lyd.
JBL Link Portable giver dig JBL’s kraftfulde, dynamiske 360-graders pro-lyd i op til otte 

timer. Hold musikken kørende med nem wi-fi- eller Bluetooth-streaming overalt i dit hjem. 

Med Google Assistent kan du afspille og styre din yndlingsmusik og lytte til Spotify, YouTube 

Music og Apple Music uden afbrydelser. Bare sig “Hey Google” for at komme i gang. Helt 

trådløs, vandtæt og robust. Den holder både til stød, tab og sprøjt. Opladning er en leg med 

den praktiske, brugervenlige base. Fuldend din stil med en af seks iøjnefaldende farver.
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Funktioner og fordele
 JBL 360-graders pro-lyd
Omgiv dig med musik. Nyd krystalklar diskant, klare mellemtoner og dyb, kraftfuld bas. JBL Link Portable 
sender lyd i alle retninger takket være en komplet transducer med 360-graders kapacitet.

 Trådløs afspilning med wi-fi eller Bluetooth
Afspil musik trådløst på din JBL Link Portable uden besvær. Hold musikken kørende med nem wi-fi- eller 
Bluetooth-streaming, og nyd Spotify, YouTube Music eller Apple Music uden afbrydelser.

 Håndfri hjælp fra Google Assistent
Bare sig “Hey Google” for at bede Google Assistent om at afspille dine yndlingssange, og få let adgang til 
al din musik.

8 timers bærbar afspilning
Lyt til den seneste podcast eller lydbog. Og nyd derefter alle sange på dit yndlingsalbum. Med JBL Link 
Portable har du stadig masser af strøm til rådighed.

Helt vandtæt
JBL Link Portable er IPX7-vandtæt og sikret mod alskens uheld - i hjemmet og på farten.

 Nem opsætning i hjemmet
Du kan nemt opsætte og betjene din JBL Link med den gratis Google Home-app til iOS og Android. Hent, 
installér og afspil.

Opladningsenhed
Det er legende let at genoplade din højttaler. Sæt opladningsenheden i enhver stikkontakt, placer din  
JBL Link Portable ovenpå, og få musikken tilbage på ingen tid.

Stil og substans
JBL Link Portable ser lige så godt ud, som den lyder. Vælg mellem seks friske farver, så højttaleren passer 
til din stil*.

*Se lokalt for at se de farver, du kan vælge.

Hvad er der i æsken:
1 x Link Portable
1 x type-C USB-kabel
1 x opladningsholder
1 x sikkerhedsdataark 
1 x lynstartvejledning 
Garantibeviser

Tekniske specifikationer:

  Transducer: 1 x 49 mm

  Udgangseffekt: 1 x 20 W

  Frekvensområde: 65 Hz-20 kHz

  Signal-til-støj-forhold: >80 dB

  Batteritype: Litium-ion-polymer  
(3,6 V, 4800 mAh)

  Batteriopladningstid: 3,5 timer ved 5 V, 2 A

  Musikspilletid: op til 8 timer (afhænger af 
lydstyrke og indhold)

  Trådløs lydstreaming: Wi-fi, Chromecast 
indbygget, AirPlay 2 og Bluetooth

  Trådløst netværk: 802.11 a/b/g/n/ac  
(2,4/5 GHz)

  Bluetooth-version: 4.2

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

  Mål (dia x h): 88 x 170 mm

  Vægt: 735 g
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