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JBL-ääni ja helppo musiikin suoratoisto: JBL®
Link Portable- ja Link Music -kaiuttimet ovat
täällä

IFA 2019, BERLIINI – 5. SYYSKUU, 2019 – valmistaudu jykeviin bassorytmeihin ja

tiukkoihin kitarasooloihin, sillä uudet JBL Link Portable- ja Link Music -kaiuttimet ovat

saapuneet. Näissä kaiuttimissa yhdistyvät viimeiseen asti hiottu ulkonäkö ja monipuoliset

ominaisuudet, kuten 360 JBL Signature Sound -ääni, Wi-Fi- ja Bluetooth-yhdistettävyys ja

integroitu Chromecast- ja Google Assistant -tuki.

⏲

http://news.jbl.com/


 

Jos olet musiikin tai podcast-lähetysten ystävä, nämä kaiuttimet ovat juuri sinulle. Silmiä

hivelevän tyylikkäät kaiuttimet ovat saatavilla merensinisenä, mustana, harmaana,

punaruskeana, keltavihreänä ja oljenkeltaisena. Ne sopivat jokaiseen tunnelmaan.

 

Kannettava JBL Link Portable -kaiutin mahdollistaa musiikista nauttimisen missä ja milloin

tahansa. Kahdeksan tunnin toistoaika ja IPX7-vesitiivis kotelo takaavat, että voit laulaa

suihkussa sydämesi kyllyydestä ja siirtyä sitten parvekkeelle rentoutumaan ilman, että sinun

tarvitsee huolehtia vesiroiskeista tai akun tyhjenemisestä. Kätevä latauskotelo mahdollistaa

vaivattoman latauksen ilman sotkuisia johtoja.

Älä anna JBL Link Music -kaiuttimen pienen koon hämätä. JBL Link Music -kaiuttimen 360

asteen kokoäänialueen kaiutinelementti säteilee ääntä joka suuntaan. Nauti kristallinkirkkaista

ylä-äänistä, terävistä keskiäänistä ja vaikuttavasta bassosta jokaisessa huoneessa. Voit

suoratoistaa musiikkia ja tarkistaa viimeisimmät säätiedot ja uutiset vain 99 euron hintaan –

mitä muuta voisit toivoa kaiuttimelta?

 

"Asiakkaiden kuunteleminen on meille aivan yhtä tärkeää kuin tuotteidemme äänentoiston

kuunteleminen. Asiakkaamme ovat kertoneet meille, että musiikin helppo suoratoisto on heille

erittäin tärkeää. Ymmärrämme tämän. Suunnittelimme siksi nämä Wi-Fi-suoratoistoa tukevat

kaiuttimet, jotka tarjoavat aiempaa paremman yhdistettävyyden. Asiakkaidemme ei tarvitse

huolehtia häiritsevistä puheluista tai puhelimen akun loppumisesta väärällä hetkellä.

Molemmat kaiutinmallit tarjoavat 360 JBL Sound -äänen. Olemme hinnoitelleet JBL Link

Portable- ja Link Music -kaiuttimet erittäin kilpailukykyisesti samalla, kun olemme säilyttäneet

kaikki asiakkaidemme suosikkiominaisuudet", HARMAN Lifestyle Audion pääjohtaja Dave

Rogers sanoo.
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Ominaisuudet:

 

JBL Signature Sound -ääni – passiivisäteilijät tarjoavat älykkäämmän 360 Degree Pro

Sound-äänentoiston

Integroitu Google Assistant -puheavustaja – musiikin toistoa voidaan ohjata

puhekomentojen avulla

Sisäänrakennettu Chromecast ja musiikin toisto useissa huoneissa – Chromecast

integroituu satoihin yhteensopiviin suoratoistosovelluksiin (esim. Google Play Music ja Spotify)

ja muodostaa yhteyden muihin huoneisiin sijoitettuihin Link- tai Chromecast-kaiuttimiin

AirPlay 2 – vaivaton suoratoisto Apple Music -palvelusta tai suoraan Apple-laitteiden

paikallisesta muistista

Äänen HD-suoratoisto (24 bittiä / 96K) – Chromecast-suoratoistaa suoraan pilvestä,

joten voit nauttia aina parhaasta mahdollisesta äänenlaadusta

Wi-Fi- ja Bluetooth-yhdistettävyys – kaiuttimet tukevat sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n Wi-

Fi-taajuusalueita, jolloin tuloksena on nopeampi, luotettavampi ja vakaampi yhteys

8 tunnin toistoaika – voit käyttää kaiutinta missä tahansa, ja latauskotelo mahdollistaa

helpon latauksen (vain Link Portable)

IPX7-vesitiivis – voit kuunnella musiikkia missä tahansa ilman, että sinun tarvitsee huolehtia

roiskeista tai kastumisesta, sillä kaiuttimet kestävät jopa veteen upottamisen (vain Link

Portable).

 

JBL Link Music- ja Link Portable -kaiuttimet ovat saatavilla xxx alkaen, ja niiden hinnat ovat

99 € ja 149 €.
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●      Tykkää HARMANista Facebookissa

●      Seuraa Harmania LinkedInissä

●      Tutustu YouTube-kanavaamme

●      Seuraa HARMANia Twitterissä aihetunnisteella @harman

●      Seuraa Twitterissä aihetunnistetta #Harman

 

ABOUT JBL

JBL creates the amazing sound that shapes life’s most epic moments. From iconic events like

Woodstock and concerts at Madison Square Garden, to games at Yankee Stadium and weekend

road trips, JBL elevates listeners’ experiences with award-winning audio that lets them make

the most of every moment. With unmatched professional credentials and over 70 years of

delivering industry leading innovation, JBL is the authority in engineering superior sound.

 

ABOUT HARMAN

HARMAN International (harman.com), a wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics Co,

LTD., designs and engineers connected products and solutions for automakers, consumers, and

enterprises worldwide, including connected car systems, audio and visual products, enterprise

automation solutions; and services supporting the Internet of Things.  With leading brands

including AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and

Revel®, HARMAN is admired by audiophiles, musicians and the entertainment venues where

they perform around the world. More than 50 million automobiles on the road today are

equipped with HARMAN audio and connected car systems. Our software services power

billions of mobile devices and systems that are connected, integrated and secure across all

platforms, from work and home to car and mobile. HARMAN has a workforce of approximately

30,000 people across the Americas, Europe, and Asia. In March 2017, HARMAN became a

wholly-owned subsidiary of Samsung Electronics.
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