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JBL LINK: DE SPEAKER DIE NAAR JE
LUISTERT “Hey Google, zet de kerstboom
aan!”

De Nederlandse versie van de Google Assistent is eindelijk beschikbaar. Deze eerste

spraakgestuurde LINK-serie van JBL heeft niet alleen de nieuwste technologieën maar ook de

krachtige en kenmerkende JBL sound. De LINK-serie bestaat uit vier smart speakers met

high-definition muziekstreaming, Google Assistent en Chromecast. Gebruik één speaker of

verbind ze met elkaar voor een krachtig geluid en snelle Google Assistent service door het hele

huis.

Spraakgestuurde kerstboom
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OVER JBL

Met onze kenmerkende JBL sound willen we mensen niet alleen muziek laten luisteren, maar ook laten beleven.
Het geluid van JBL geeft energie en maakt ieder moment nèt wat meer epic. Al zeventig jaar zijn we dé keus voor
artiesten, geluidstechnici en muziekliefhebbers van over de hele wereld. Van operahuizen tot in-car-stereo's en
draadloze bluetooth luidsprekers - waar mensen ook muziek willen voelen, wij zijn er, en zorgen altijd voor dat
beetje extra.

Muziek afspelen met je stem, een kookwekker instellen op commando en vragen om de tijd:

allemaal bekende toepassingen voor een smart speaker. Maar er is zoveel meer. Speciaal voor

mensen die echt indruk willen maken, heeft JBL een tip voor het kerstdiner. Stop een smart

stekker in het stopcontact, installeer de stekker als ‘kerstboom’ en sluit de kerstverlichting

hierop aan. Met het commando “Hey Google, zet de kerstboom aan”, verbaas je jouw gasten met

een instant verlichte kerstboom.

De LINK familie

De LINK-serie bestaat uit de LINK 10, LINK 20, LINK 300 en LINK 500. De LINK 10 en 20 zijn

draagbaar, waterdicht en hebben een speeltijd van vijf en tien uur. De LINK 300 en 500 worden

direct op het stroomnet aangesloten en zorgen daarmee voor een extra krachtig en

ruimtevullend geluid. Alle speakers zijn uitgerust met Chromecast, Google Assistent, wifi en

bluetooth.

 

Verkrijgbaarheid

De LINK 10, LINK 20, LINK 300 en LINK 500 zijn vanaf nu verkrijgbaar. De LINK-serie wordt

binnenkort uitgebreid met de LINK Bar en LINK View.
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