
JBL geluid én gemakkelijk muziek streamen:
Maak kennis met de JBL® Link Portable en Link
Music

IFA 2019, BERLIJN – 5 SEPTEMBER 2019 – Van knallende baslijnen tot vloeiende

gitaarsolo’s, JBL introduceert de JBL Link Portable en Link Music. Ze zijn net zo handig als ze

mooi zijn, de speakers zijn voorzien van 360 graden JBL’s kenmerkende sound, Wifi- en

Bluetooth-connectiviteit en ingebouwde Chromecast en Google assistent.

http://news.jbl.com/


Laat je omringen door smart sound met de JBL Link Portable. Dankzij de waterdichte IPX-7

behuizing kun je meezingen met je favoriete nummers onder de douche. Avondje in de tuin?

Geen zorgen over een lege batterij want de luidspreker gaat acht uur lang mee en dankzij de

handige oplaadhouder kun je hem gemakkelijk opladen, zonder gedoe met kabels. 

Laat je niet misleiden door de afmetingen van de JBL Link Music luidspreker. Dankzij een

360° transducer die het hele geluidsbereik omvat, geniet je van een optimale geluidskwaliteit,

in welke kamer je ook bent. De kristalheldere hoge noten, scherpe middentonen en krachtige

bas zijn door je hele huis te horen. 

‘We luisteren net zo graag naar onze klanten als naar onze audioproducten. Van onze klanten

horen we dat eenvoudig muziek streamen een absoluut vereiste is. Dat begrijpen we. Daarom

hebben we deze luidsprekers ontworpen met optionele wifi-streaming voor naadloze

connectiviteit. Je hoeft niet bang te zijn dat je door een telefoontje wordt gestoord of dat de

accu van je mobiele telefoon leegloopt. 360 JBL Sound is een van de belangrijkste

eigenschappen van beide luidsprekers, of je nu thuis bent of onderweg. De JBL Link Portable

en Link Music zijn scherp geprijsd en beschikken over alle functionaliteiten die mensen

belangrijk vinden,’ zegt Dave Rogers, President van HARMAN Lifestyle Audio.

De JBL Link Music en Link Portable liggen vanaf XX bij de grote retailers voor €99,00 en

€149. Beide luidsprekers zijn verkrijgbaar in de kleuren; oceaanblauw, zwart, grijs, sienabruin,

geelgroen en stro. 
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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 ruim 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.

Kenmerken JBL Link Portable en Link Music

JBL’s Kenmerkende Sound – geniet van 360 graden Pro-Sound van alle kanten met

speciale passieve radiatoren 

Ingebouwde Google Assistent – bedien de luidspreker met je stem

Ingebouwde Chromecast om muziek af te spelen in meerdere ruimtes – integreert

naadloos met honderden compatibele streaming-apps (zoals Google Play Music en Spotify)

en kan worden gekoppeld met andere Link of Chromecast luidsprekers om in meerdere

ruimtes muziek af te spelen

AirPlay 2 – moeiteloos muziek streamen via Apple Music of lokaal opgeslagen tracks vanaf

Apple devices 

HD audio streaming (24bit/96K) – Chromecast streamt direct uit de cloud dus je geniet

van de hoogste geluidskwaliteit 

Wifi- & Bluetooth-connectiviteit – ondersteunt zowel 2,4GHz en 5GHz wifi-bandbreedte

voor een snellere en stabielere verbinding 

8 uur speeltijd – je kunt je vrij bewegen door het huis, er is een laadstation voor een nog

groter gebruiksgemak (alleen Link Portable)

IPX7 waterbestendig – gebruik de luidspreker in elke kamer zonder je zorgen te maken

om gemorste dranken of zelfs een onbedoeld waterbad (alleen Link Portable)
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