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Læg fjernbetjeningen: JBL® LINK BAR leverer
en episk lyd- og underholdningsoplevelse med
Android TV og Google Assistant

JBL LINK BAR soundbar med stemmestyret smart TV-indhold og uovertruffen lyd er nu

tilgængelig i Danmark.

København, 01. august 2019 – Det næste store inden for TV er ikke engang et TV. Den

innovative JBL LINK BAR er en kraftfuld soundbar, der giver en fremragende lydoplevelse og

leverer TV-indhold på en smartere måde i samspil med både Android TV™ og Google

Assistant*. LINK BAR er den seneste tilføjelse til JBL LINK-serien og det nyeste skud på

stammen i samarbejdet mellem JBL og Google.
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JBL LINK BAR er alt andet end blot endnu et smart-produkt. Den kan omdanne ethvert TV til

et smart TV udstyret med den velkendte JBL-kvalitetslyd. Udover at være udstyret med den

smarte TV-platform, Android TV, der giver dig mulighed for at streame indhold via apps, har

den også indbygget Google Assistant. Du kan blot sige “Hey Google”, og så har du øjeblikkelig

adgang til streaming af film, serier eller YouTube-videoer. Du kan altså bare læne dig tilbage og

nyde din yndlingsserie med fantastisk lyd. Og vil du have endnu mere bas? LINK BAR tilbyder

også tilvalg af subwoofer.

Med LINK BAR kan du nemt streame direkte fra din smartphone, tablet eller bærbar, da den

har indbygget Chromecast. Du skal blot oprette forbindelse til samme Wi-Fi-netværk som LINK

BAR, og så kan du nemt afspille den nyeste ørehænger eller den nyeste virale video via

Chromecast kompatible apps såsom YouTube og Netflix.

 

JBL LINK BAR er den perfekte tilføjelse til din stue, da den passer ind i enhver livsstil. Googles

smarte produkter matcher behovene hos alle, der bruger LINK BAR, da den lærer at genkende

familiemedlemmers stemmer og kommandoer. Det har aldrig været lettere at slappe af og nyde

den ultimative underholdningsoplevelse.
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Funktioner:

Ét-styks soundbar med legendarisk JBL-lyd: Tager det bedste fra JBL’s lyd og

kombinerer det med ethvert TV, understøttet af en fremragende basoplevelse.

Android TV: TIlbyder en smartere seeroplevelse, så du kan finde og se programmer lettere

end nogensinde før.

Google Assistant*: Find en populær film eller tjek stillingen på en vigtig kamp udelukkende

ved at bruge din stemme, helt håndfrit.

PrivacySwitchTM for far-field mikrofoner: Sørger for det højeste niveau af privat

sikkerhed.

Flere 4K video HDMI indgange: Med 3 HDMI indgange og 1 HDMI ARC udgang, bliver

JBL LINK BAR et 4K underholdningsunivers for både video- eller spilleenheder, med kun én

kabelforbindelse til ethvert tv.

Indbygget Chromecast: Øjeblikkelig streaming af musik, radio eller videoer fra

Chromecast-kompatible apps på din smartphone, tablet eller bærbar.

JBL LINK BAR (2.999 kr.) er nu tilgængelig via https://dk.jbl.com/lyd-i-

hjemmet/JBL+LINK+BAR-.html
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OM JBL

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen lyd.

* Google Assistant på Android TV-styresystemet vil først være tilgængelig i Danmark i

udgangen af 2019. I øjeblikket kan produktet betjenes via Google Search. Produktet

opdateres automatisk med den fuldt ud funktionelle Google Assistant-service, når den bliver

tilgængelig.
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