
Den hidtil smarteste JBL soundbar med indbygget Android TV og Google Assistent*.

JBL Link Bar er en netforbundet soundbar med indbygget Android TV og Google 
Assistent*. Den gør alle fjernsyn smartere og byder på legendarisk JBL-lyd. Bare sig 
”Hey Google” for at finde det seneste biografhit, tjekke et sportsresultat eller styre dit 
smart-hjem med intet andet end din stemme, og uden at forlade det, du ser. Du vil 
opleve exceptionel lyd og pragtfuld billedkvalitet. Den er nem at installere og tilsluttes 
dit TV med et enkelt kabel, så opsætningen går som en leg. Link Baren udnytter JBL’s 
lydekspertise i et intelligent fremstillet lydsystem, der er præcist indstillet til at give en 
effektfuld og spændende lydoplevelse med krystalklar diskant, fløjlsbløde mellemtoner 
og kontrolleret bas fra én enkelt soundbar.

*Hvor tilgængelig
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Netforbundet soundbar med Android TV og Google Assistent*

Funktioner og fordele

Soundbar i ét stykke med legendarisk JBL-lyd
Bringer det bedste af JBL’s legendariske lyd til dit smart-TV med fyldig bas.

Indbygget Android TV 
Android TV giver en smartere seeroplevelse og gør det nemmere end nogensinde at finde og se programmer.

Google Assistent
Søg med din stemme. Bare sig ”Hey Google” for at finde det seneste biografhit, tjekke et sportsresultat eller 
dæmpe lyset – helt uden at bruge hænderne.**

PrivacySwitch™ til mikrofoner
Gør det muligt at slå lyden fra soundbar-mikrofonerne, så du får ekstra beskyttelse af privatliv og sikkerhed, 
når du ikke bruger Google Assistent.

Flere 4K-video HDMI-indgange
Link Bar bliver en 4K-hub til video- eller spilkonsoller med 3 HDMI-indgange og 1 HDMI ARC udgang, så du 
kan nøjes med et enkelt kabel til dit TV.

Indbygget Chromecast
Så du nemt og trådløst kan afspille din yndlingsmusik, -radio eller -podcast fra din mobilenhed på dine 
højttalere.

*Hvor tilgængelig
**Funktionerne i Google Assistent varierer fra land til land.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL LINK BAR
1 x strømkabel 
1 x fjernbetjening
1 x HDMI-kabel
1 x opstartsvejledning
1 stk. garantikort

Tekniske specifikationer:
  Enhed: 2 x 20 mm diskanter, 4 x (44x80) mm 

racetrack-enheder
  Samlet maks. effekt: 100 W
  Frekvensområde: 75Hz–20kHz 
  Signal-støj-forhold: >85 dBA
  Strømforsyning: 100–240 V~50/60 Hz
  Bluetooth-version: 4.2
  Frekvensområde for Bluetooth-sender: 

2402–2480 MHz
  Bluetooth-sendereffekt: ≤9 dBm
  Bluetooth-sendermodulation: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
  Trådløst netværk: 802,11 b/g/n/ac 

(2,4 GHz/5 GHz)
  2,4G wi-fi-senders frekvensområde: 

2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM bånd, 
USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)

  2,4G wi-fi-sendereffekt: < 20 dBm
  2,4G wi-fi-modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, 

QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM
  5G wi-fi-senders frekvensområde: 

5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 
5,725 – 5,825 GHz

  5G wi-fi-sendereffekt: < 20 dBm
  5G wi-fi-modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, 

DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  5.8G wi-fi-senders frekvensområde: 

5,74 – 5,84 GHz
  5.8G wi-fi-sendereffekt: < 8 dBm
  5.8G wi-fi-modulation: GFSK
  Mål (B x H x D): 1020 x 60 x 93mm
  Bruttovægt: 4,4 kg
  Nettovægt: 2,5 kg


