
Klasyczny dźwięk. Bezprzewodowa swoboda.
Elegancko prezentujący się dzięki wykończeniu fornirem orzechowym i zachwycający 
dźwiękiem zestaw głośnikowy JBL Authentic L16 kontynuuje zobowiązującą tradycję zestawów 
stereofonicznych tej firmy przenosząc ją w erę łączności bezprzewodowej. W jednej obudowie 
zestawu L16 mieści się sześć końcówek mocy 50 W zasilających sześć głośników zdolnych 
wypełnić każde pomieszczenie dźwiękiem o wyjątkowym natężeniu i niezrównanej jakości 
dźwięku. Dodatkowo, zestaw głośnikowy JBL Authentic L16 wyposażony jest we wszechstronne 
możliwości połączeń, w tym łączność bezprzewodową AirPlay, DNLA i Bluetooth®, oraz wejścia 
analogowe, optyczne i gramofonowe. Bezpłatna aplikacja JBL MusicFlow umożliwia łatwe 
sterowanie zestawem głośnikowym za pomocą urządzeń przenośnych z systemem operacyjnym 
iOS lub Android. Czas nawiązać połączenie z całkowicie nowym dźwiękiem o długiej tradycji.

  300 W sumarycznej mocy JBL i 
zaawansowana konstrukcja akustyczna 
pozwalają uzyskać spektakularny, 
szerokopasmowy dźwięk stereo JBL w jednej 
obudowie średniej wielkości.

  Łączność typu wszystko-w-jednym 
z bezprzewodowym strumieniowym 
odtwarzaniem dźwięku oraz z wejściem 
analogowym, optycznym i gramofonowym.

  2 gniazda USB umożliwiają ładowanie 
urządzeń przenośnych.
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300 W sumarycznej mocy JBL i zaawansowana konstrukcja akustyczna 
pozwalają uzyskać spektakularny, szerokopasmowy dźwięk stereo JBL w 
jednej obudowie średniej wielkości.
Wysokiej jakości głośniki JBL w połączeniu z cyfrowym przetwarzaniem i wzmacnianiem 
dźwięku oraz precyzyjną konstrukcją akustyczną zapewniają niedościgniony dźwięk w obudowie 
średniej wielkości. Zoptymalizowane przetworniki nisko- i wysokotonowe w połączeniu z 
zaawansowanymi układami elektronicznymi i technologią cyfrowego przetwarzania dźwięku 
pozwalają uzyskać szerokopasmowy dźwięk o szerokiej scenie stereofonicznej za pomocą 
jednej obudowy. Gdziekolwiek zagrają, spodziewaj się oklasków.

Łączność typu wszystko-w-jednym z bezprzewodowym odtwarzaniem 
strumieniowym dźwięku oraz odtwarzania z urządzeń analogowych, optycznych 
i gramofonów.
Zestaw głośnikowy JBL Authentic L16 umożliwia łatwe bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku 
z najnowszych i najlepszych urządzeń przenośnych. Obsługuje technologię AirPlay dla iTunes i 
urządzeń iOS, DNLA dla urządzeń Android i Windows PC oraz łączność Bluetooth® – w tym funkcję 
szybkiego parowania urządzeń Bluetooth® za pomocą technologii Near Field Communication 
(NFC). Zestaw głośnikowy automatycznie dobiera format odtwarzania strumieniowego stosownie 
do potrzeb, upraszczając korzystanie z wszelkich urządzeń. Co więcej, pozwala on podłączyć 
sygnał analogowy, optyczny oraz gramofonowy, jak przystało na mistrza wszystko-w-jednym 
dla wszystkich urządzeń domowych. Technologia Harman Signal Doctor pozwala odzyskać 
szczegóły nagrań tracone we współczesnych skompresowanych plikach dźwiękowych dodając 
szczegółowości i energii strumieniom muzycznym niskiej jakości.

Gniazda USB umożliwiają ładowanie kompatybilnych urządzeń.
Zestaw głośnikowy JBL Authentic L16 wyposażony jest w dwa gniazda USB, jedno do ładowania 
telefonów, drugie do ładowania tabletów.

Harman Clari-Fi™ zapewni Ci najlepsze brzmienie z każdego źródła
Wiele współczesnej muzyki zostało skompresowane, by umożliwić jej szybkie i wydajne 
przesyłanie. Jednakże, w wyniku kompresji, traci się wiele szczegółów zawartych w muzyce. 
Harman Clari-Fi™ poprawia skompresowane pliki z muzyką, zastępując utracone dane i dbając 
o to, by Twój głośnik Authentics zawsze wytwarzał możliwie najlepszy dźwięk.

Zawartość zestawu: 
1 zestaw głośnikowy JBL Authentic L16 
1 zdejmowana maskownica 
1 kabel zasilania wtykiem IEC zależnym  
od regionu 
Przewodnik szybkiego startu

Dane Techniczne Produktu:
  Rodzaj: Aktywny trójdrożny stereofoniczny 
zestaw głośnikowy z funkcją 
bezprzewodowego odtwarzania dźwięku i 
sterowania.

  Głośniki wysokotonowe: 25 mm
  Głośniki średniotonowe: 2 cale
  Głośniki niskotonowe: 5,25 cala
  Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 35 kHz
  Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 
108 dB w odległości 1 m

  Stosunek sygnału do szumu (wejścia 
bezprzewodowe i analogowe): 92 dB

  Stosunek sygnału do szumu (wejścia 
cyfrowe): 98 dB

  Moc wzmacniacza: 6 x 50 W RMS
  Zniekształcenia harmoniczne (THD) przy 
mocy znamionowej: < 0,1%

  Formaty bezprzewodowego odtwarzania 
dźwięku: AirPlay, DLNA, Bluetooth, 
przełączane automatycznie

  Złącza: 1 x stereo 3,5 mm, 2 x USB  
(typ A), 1 x wejście gramofonowe RCA,  
1 x optyczne wejście cyfrowe
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