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  Krijg hulp van je Google Assistent

  Handsfree spraakgestuurde bediening

  Eenvoudige setup met de Google Home-
app op iOS en Android

  Chromecast built-in

  24 bit/96kHz hoge geluidskwaliteit, 
rechtstreeks uit de cloud

  Weergave in meerdere kamers tegelijk 
via luidsprekers die Chromecast built-in 
hebben

  2.4/5GHz wifi netwerkondersteuning

  Draadloze Bluetooth®-streaming 

  Ruimtevullend geluid

Indrukwekkend JBL-geluid met de Google Assistent.

De JBL Link 300 is een compacte intelligente, spraakgestuurde  luidspreker  met wifi 

en Bluetooth®, die een ongelofelijk ruimtevullend geluid biedt. De Google Assistent is 

ingebouwd. Het is je eigen persoonlijke Google. Altijd klaar om je te helpen. Je kunt vragen 

stellen. En opdrachten geven. Hoe meer je het gebruikt, hoe nuttiger het wordt. Begin gewoon 

met “Ok Google” – een eenvoudige spraakopdracht stuurt je JBL Link 300 aan om muziek, 

podcasts of radio te spelen via diensten als Google Play Music, Spotify, Pandora en meer. Om 

je feest meer luister bij te zetten kunnen luidsprekers met Chromecast built-in gegroepeerd 

worden zodat hetzelfde nummer in elke kamer klinkt.

Spraakgestuurde draagbare luidspreker
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Link 300

1 x voedingsadapter 

1 x netsnoer 

Technische specificaties:
		Omvormer: 1 x 89 mm woofer, 1 x 20 mm 

tweeter

		Uitgangsvermogen: 2 x 25 W

		Frequentiebereik: 55Hz – 22kHz (-6dB)

		Signaal-ruisverhouding: >80 dB

		Voeding: 19VDC, 3.0A

		Draadloos netwerk: 802.11b/g/n/ac 
(2.4/5GHz)

		Bluetooth-versie: 4.2

		Ondersteunde audio-formaten: HE-AAC,  
LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM),  
FLAC, Opus

		Afmetingen (Diameter x Hoogte):  
236 mm x 134 mm x 154 mm 

		Gewicht: 1.7 kg

Functies en eigenschappen

Krijg hulp van je Google Assistent
JBL Link 300 heeft Google Assistent ingebouwd. Het is je eigen persoonlijke Google. Altijd klaar om 
je te helpen.

Handsfree spraakgestuurde bediening
Stemherkenning op afstand maakt handsfree bediening mogelijk. Stel vragen vanuit iedere hoek 
van de kamer en de JBL Link 300 zal erop reageren.

Eenvoudige setup met de Google Home-app op iOS en Android
Met de gratis Google Home-app op iOS en Android kun je eenvoudig je JBL Link 300 instellen en 
beheren.

Chromecast built-in
Stelt je in staat je favoriete muziek, radio of podcasts te streamen van je mobiele apparaat naar je 
luidsprekers.

24 bit/96kHz hoge geluidskwaliteit, rechtstreeks uit de cloud
Chromecast streamt rechtstreeks uit de cloud waardoor je de beste geluidskwaliteit krijgt. Geniet 
van kristalhelder geluid precies zoals de artiesten het bedoeld hebben.

Weergave in meerdere kamers tegelijk via luidsprekers die Chromecast built-in hebben
Stel je systeem eenvoudig in en luister naar muziek in meerdere kamers met de Google Home app. 
Met een stap-voor-stap handleiding kun je snel beginnen met het streamen van je muziek. 

2.4/5GHz wifi netwerkondersteuning
Ondersteunt zowel 2,4 GHz als 5 GHz wifi-verbinding, wat resulteert in een snellere, krachtigere en 
stabielere draadloze verbinding.

Draadloze Bluetooth®-streaming 
Stream je muziek draadloos in hoge kwaliteit vanaf je smartphone of tablet. 

Ruimtevullend geluid
Een compact design met hoogwaardige JBL-omvormers voor een ongelofelijk ruimtevullend geluid.

Spraakgestuurde draagbare luidspreker


