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Leg de afstandsbediening neer: JBL® LINK
BAR zorgt met de ingebouwde Android TV en
Google Assistent voor grote audio-visuele
ervaring

AMSTERDAM, 13 augustus, 2019 – De volgende grote stap in TV heeft niets te

maken met een scherm, maar met een nieuwe ervaring. De innovatieve JBL LINK

BAR is een krachtige soundbar met uitstekende audio prestaties en zorgt met de

Android TV™ en Google Assistent voor slimmere tv-content. De LINK BAR is de

nieuwste toevoeging aan de JBL LINK-serie.
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De JBL LINK BAR is allesbehalve gewoon. Het verandert elke TV in een Smart TV, compleet

met legendarische JBL-geluidsprestaties. Naast dat de JBL LINK BAR is uitgerust met Android

TV waarmee je content via apps kunt zoeken en streamen, heeft het ook Google Assistent*. Met

een simpele "Hey Google" kan je in no time films en series streamen, je smart home besturen en

nog veel meer. En dat door alleen maar je stem te gebruiken zonder je plek te verlaten. Leun

lekker achterover en geniet van je favoriete show met geweldig geluid. Wil je een nog hardere

bass? De LINK BAR biedt ook een optionele subwoofer.
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Door de ingebouwde Chromecast kun je videos afspelen vanaf je smartphone, tablet of laptop.

Maak verbinding met hetzelfde Wi-Fi netwerk als de LINK BAR en je kan de nieuwste releases

“casten” met de Chromecast-compatibele apps.

De JBL LINK BAR past zich naadloos aan aan elke levensstijl en is de perfecte toevoeging aan je

woonkamer. De LINKBAR combineert gemakkelijk alle AV-bronnen in een alles-in-één product.

Relaxen en genieten van een ultieme entertainment ervaring was nog nooit zo makkelijk.

Specificaties
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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.

Eendelige soundbar met legendarisch JBL geluid: Brengt het beste van JBL’s geluid

naar elke TV met een rijke bass.

Android TV: Zorgt voor een slimmere kijkervaring, zodat je programma's makkelijker kan

vinden én kijken dan ooit tevoren.

Google Assistent*: Zoek met je stem. Ervaar ‘handsfree’ gemak en zeg 'Hey Google' voor de

nieuwste blockbuster, het dimmen van je lichten, de laatste wedstrijdscore en nog veel meer. 

PrivacySwitchTM: Verzekert je van het hoogste niveau van veiligheid en privacy.

Meerdere 4K video HDMI ingangen: Met 3 HDMI ingangen en 1 HDMI ARC uitgang is

de JBL LINK BAR een 4K entertainment systeem voor video en game apparatuur met maar 1

kabel die je op de TV hoeft aan te sluiten. 

Ingebouwde Chromecast: Stream direct muziek, radio of video's via voor Chromecast

geschikte apps vanaf je smartphone, tablet of laptop.

JBL LINK BAR (€ 399) en optionele JBL SW10 subwoofer (€ 299) zijn verkrijgbaar op JBL.nl

en in de grote retailers. 

* Google Assistant op het Android TV-besturingssysteem zal aan het einde van 2019

beschikbaar zijn in Nederland. Op dit moment is het product te gebruiken via Google Search.

Het product wordt automatisch bijgewerkt met de volledige functionele Google Assistant dienst

zodra deze beschikbaar is.
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