
Klassisk lyd. Trådløs frihed.

Med den smukke valnøddefiner og den toptunede lyd løfter JBL Authentic L16 det 
legendariske stereosystem ind i den trådløse æra. L16’s enkeltkabinet indeholder hele 
seks 50 W-forstærkere, der driver seks højttalere, som kan udfylde ethvert lokale med 
kraftfuld lyd i uovertruffen kvalitet. I mellemtiden leverer JBL Authentic L16 omfattende 
tilslutningsmuligheder med både nem trådløs forbindelse via AirPlay, DNLA og Bluetooth® 
såvel som integration med analoge, optiske og forforstærkede phono-enheder. App’en JBL 
MusicFlow, der kan downloades gratis, giver dig nem kontrol over højttaleren med iOS- eller 
Android-mobilenheder. Tid til at skabe forbindelse til den nye lyd af JBL.

  300 watt JBL-effekt og avanceret akustisk 
design, som producerer dynamisk 
JBL-stereolyd fra en enkelt højttaler i 
mellemstørrelsen

  Alt i én-forbindelsesmuligheder med trådløs 
streaming og tilslutningsmuligheder til 
analoge, optiske og forforstærkede enheder

  2 x USB-porte lader dig genoplade dine 
kompatible enheder
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300 watt JBL-effekt og avanceret akustisk design, som producerer dynamisk 
JBL-stereolyd fra en enkelt højttaler i mellemstørrelsen
Højtydende JBL-enheder parret med digital forstærkning samt et finjusteret akustisk design 
leverer uovertruffen lyd fra en mellemstor højttaler. De optimerede lav- og højfrekvente enheder 
kombineret med avanceret elektronik og DSP leverer stereolyd i hele frekvensområdet med et 
bredt stereobillede – det hele fra et enkelt kabinet. Hvor du end spiller musik på den, kan du 
forvente bifald.

Alt i én-forbindelsesmuligheder med trådløs streaming og tilslutningsmuligheder 
til analoge, optiske og forforstærkede enheder
JBL Authentic L16 leverer nem trådløs afspilning af lyd fra markedets nyeste mobile enheder. 
Produktet omfatter AirPlay til iTunes og iOS-enheder, DLNA til Android-enheder og Windows-
pc’er samt øjeblikkelig Bluetooth®-parring med NFC-teknologi (Near Field Communication). 
Højttaleren skifter automatisk streaming-format efter behov, hvilket forenkler brugen sammen 
med alle dine enheder. Desuden kan L16 tilsluttes med analog, optisk og forforstærket phono-
teknologi, hvilket gør enheden ideel til alle dine enheder i hjemmet. Harman Signal Doctor-
teknologi erstatter detaljerne i nutidens komprimerede musikfiler og føjer detaljer og energi til 
alle musik-streams i lav kvalitet.

USB-porte lader dig genoplade dine kompatible enheder
JBL Authentic L16 har to USB-porte, én til opladning af telefoner, den anden til opladning af 
tablets.

Harman Clari-Fi™ giver dig den optimale lyd-oplevelse fra enhver kilde
En stor del af nutidens musik er komprimeret af hensyn til hurtig og effektiv streaming. Ulempen 
ved dette er, at du mister detaljer i musikken. Harman Clari-Fi™ forbedrer komprimeret musik 
ved at erstatte den tabte information, så din Authentics højttaler altid yder sit bedste.

Hvad er der i æsken:
1 JBL Authentic L16-højttalersystem

1 aftageligt højttalergitter

1 IEC-strømkabel

Lynguide

Specifikationer:
  Type: aktiv trevejs stereohøjttaler med 
trådløs styring og afspilning af lyd

  Højfrekvente enheder: 25 mm diskanter

  Mellemtoneenheder: 2” mellemtone

  Lavfrekvente enheder: 5,25” woofer

  Frekvensområde: 35 Hz – 35 kHz

  Maks. SPL: 108 dB ved 1 m

  Signal til støj-forhold (trådløse og analoge 
indgange): 92 dB

  Signal til støj-forhold (digitale indgange): 
98 dB

  Forstærkereffekt: 6 x 50 W RMS

  THD ved fuld effekt: < 0,1 %

  Trådløse afspilningsformater: AirPlay, 
DLNA, Bluetooth®, automatisk skift

  Tilslutninger: 1 x stereo 3,5 mm, 2 x USB 
(type A), 1 x RCA-stereolinjeindgang,  
1 x digital optisk indgang
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