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JBL-lyd og enkel musikstreaming: Mød JBL®
Link Portable og Link Music

IFA 2019, BERLIN – 05 SEPTEMBER 2019 – Fra dunkende basrytmer til rå guitarsoloer,

de nye JBL Link Portable og Link Music er ankommet. For at matche indhold med udseende, er

der  indbygget 360° JBL Signature Sound, Wi-Fi - og Bluetooth forbindelse, Chromecast og

Google Assistant.

Uanset om du elsker musik eller er en ivrig podcast-lytter, så har vi den rette højttaler til dig.

Begge højttalere er en sand fest for øjet og fås i farverne ocean-blue, black, grey, sienna brown,

yellow green og straw. Højttaleren matcher enhver stemning.
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Nyd den smarte lyd hvor som helst med JBL Link Portable. Den har en batterilevetid på otte

timer og med det IPX7 vandtætte ydre, kan du starte din dag med at synge med på din

yndlingssang i bruseren eller slappe af på altanen, uden at du behøver bekymre dig om, at

højttaleren løber tør for strøm. Den praktiske opladerstation gør, at du nemt kan stille

højttaleren til opladning, uden at du behøver rode med besværlige ledninger.
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Og lad dig endelig ikke snyde af størrelsen, når det gælder en JBL Link Music-speaker. JBL

Link Music sender lydpulser i alle retninger takket være en transducer med fuld rækkevidde og

360-graders kapacitet. Nyd krystalklar diskant, skarpe mellemtoner og baslyd fra væg til væg i

hele dit hjem. Uanset om du har brug for bare at kunne streame musik, spørge efter

vejrudsigten eller høre nyhederne, så er prisen kun 999 DKK – hvad mere kan man ønske sig?

”At lytte til vores kunder er lige så vigtigt for os som at lytte til vores produkter. Vores kunder

har fortalt os, hvor vigtig det er for dem, at musikstreaming er nemt at tilgå. Det forstår vi

godt. Derfor har vi designet disse højttalere, som giver mulighed for Wi-Fi-streaming og nemt

og intuitivt forbinder dine enheder. Der er ingen fare for at blive forstyrret af telefonopkald,

og du behøver ikke bekymre dig om, at højtaleren løber tør for batteri. 360° JBL Sound er en

hovedfunktion i begge højttalerne, hvad enten du foretrækker en transportabel eller en

højttaler til hjemmet. Vi udbyder JBL Link Portable og Link Music til yderst

konkurrencedygtige priser, og samtidig kan vi tilbyde alle de funktioner, som folk ønsker sig”,

udtaler Dave Rogers, Administrerende direktør, HARMAN Lifestyle Audio.



Hovedfunktioner:
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JBL Signature Sound – Nyd 360°- pro sound, overalt hvor du går, med dedikerede,

passive sendere

Indbygget Google Assistant – Afspil og styr musikken med din stemme

Indbygget Chromecast med afspilning i flere rum – Integreres intuitivt med

hundredvis af kompatible streamingapps (som Google Play Music og Spotify), og forbindes til

andre Link- eller Chromecast-højtalere, så musikken kan afspilles i flere rum samtidig

AirPlay 2 – Enkel streaming fra Apple Music eller lokalt lagrede numre fra Apple-enheder

HD-lyd streaming (24 bit / 96K) – Chromecast streamer direkte fra skyen, så du kan

nyde den bedste lydkvalitet

Wi-Fi - og Bluetooth forbindelse – Understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi-

båndbredde, hvilket giver en hurtig, robust og mere stabil forbindelse

8 timers afspilning – Nu kan du bevæge dig frit rundt i hjemmet, for med denne

opladerstation er opladning en enkelt sag (gælder kun for Link Portable)

IPX7-vandtæt – Stil den uden bekymringer på badeværelset, for Link Portable er nemlig

helt vandtæt.(kun Link Portable)

JBL Link Music fås til en pris på 999 DKK og Link Portable lanceres i Europa til en pris på 149

EUR. Begge produkter kan fås på: https://dk.jbl.com/
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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.

JBL

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jbl
http://news.jbl.com/
http://news.jbl.com/da-DK

