
 05 september 2019, 15:00 (CEST)

JBL-ljud plus enkel musikströmning: Möt JBL®
Link Portable och Link Music
IFA 2019, BERLIN – 5 SEPTEMBER, 2019 – Från tunga basrytmer till spektakulära

gitarrsolon, nu är nya JBL Link Portable och Link Music här. Med inbyggt 360 JBL Signature

Sound, wifi och Bluetooth-anslutning, Chromecast och Google Assistant, har de en smart insida

som matchar den snygga utsidan.

 

Oavsett om du älskar musik eller är en entusiastisk podd-lyssnare, finns det en högtalare för

dig. Båda högtalarna är en fröjd för ögat och finns i havsblått, svart, grått, siennabrunt, gulgrönt

och halmgult. Dessa högtalare kommer att matcha alla vibbar.

 

Njut av smart ljud runt dig med JBL Link Portable. Med åtta timmars batteritid och ett helt

IPX7-vattenbeständigt hölje, kan du starta dagen med att sjunga med i favoritlåtarna i duschen,

innan du kopplar av på balkongen, utan att behöva oroa dig för att batteriet tar slut. Den

praktiska laddningsstationen gör att du enkelt kan sätta den på laddning, utan att krångla med

sladdar.

Och när det gäller högtalaren JBL Link Music, ska du inte låta dig luras av storleken. JBL Link

Music skickar ut ljudpulser i alla riktningar tack vare en transducer med full räckvidd och 360-

graders kapacitet. Njut av kristallklar diskant, skarpa toner i mellansegmentet och vägg-till-

vägg bas i hela ditt hem. Och när du kan strömma musik eller få den senaste väderprognosen

och nyhetsuppdateringar för endast € 99, vad mer kan du önska dig?

 

⏲

http://news.jbl.com/


”Att lyssna till våra kunder är lika viktigt för oss som att lyssna på våra ljudprodukter. Våra

kunder har talat om för oss hur viktigt det är för dem att enkelt kunna strömma musik. Och det

förstår vi. Därför har vi designat dessa högtalare med möjlighet till wifi-strömning för ännu mer

sömlös anslutning. Det är ingen risk att du störs av telefonsamtal och du behöver inte oroa dig

för att telefonens batteri tar slut. 360 JBL Sound är en huvudfunktion i båda högtalarna,

oavsett om du föredrar en stationär eller bärbar modell. Vi har satt ett mycket

konkurrenskraftigt pris på både JBL Link Portable och Link Music, samtidigt som vi erbjuder

alla de favoritfunktioner som folk vill ha”, sade Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle

Audio.

 

Nyckelfunktioner:

 

JBL Signature Sound - Njut av 360-graders Pro-ljud, med särskilda passiva element

Inbyggd Google Assistant – Spela upp och kontrollera musik med din röst

Inbyggd Chromecast med uppspelning i flera rum – integreras sömlöst med hundratals

kompatibla strömningstjänster (som Google Play Music och Spotify) och ansluter till andra

Link- eller Chromecast-högtalare för lyssning i flera rum

AirPlay 2 – strömma enkelt från Apple Music eller lokalt sparade låtar från Apple-enheter

HD-ljudströmning (24 bit/96 K) – Chromecast strömmar direkt från molnet, så att du kan

njuta av den bästa ljudkvaliteten

Wifi och Bluetooth-anslutning – Stöder både 2,4 GHz och 5 GHz wifi-bandbredd, vilket

ger en snabbare, robust och mer stabil anslutning

8 timmars uppspelningstid – Rör dig fritt i hemmet, det finns en laddningsstation för

enkel laddning (endast Link Portable)

IPX7-vattenbeständighet – Flytta högtalaren från rum till rum utan att behöva oroa dig för

stänk, den kan till och med sänkas ned i vatten (endast Link Portable)

 

JBL Link Music och Link Portable kommer att finnas från november för 1 200 SEK respektive 1

500 SEK.

 

För mer information, kontakta:

 

A.World.Beneath                                     HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Tel: +44 (0)207 148 1606                Marije Bakker, Sr. Manager PR and Brand Communication

Harman@awb.se                                       marije.bakker@harman.com



OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.

 

 

Följ HARMAN online

●      Hitta fler nyheter i HARMAN Newsroom

●      Gilla HARMAN på Facebook

●      Anslut till Harman på LinkedIn

●      Kolla in vår YouTube-kanal

●      Följ HARMAN på Twitter @harman

●      Följ Twitter-hashtaggen #Harman
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