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Bluetooth lub złącza 3,5 mm

W łatwy sposób transmituj miliony utworów przez głośniki o niesamowitym 
brzmieniu.

Głośniki JBL Playlist mają wbudowaną funkcję Chromecast, dzięki czemu za pomocą ulubionej 

aplikacji muzycznej, radia lub podcastu na smartfonie można szybko transmitować muzykę. 

Kontroluj głośniki z dowolnego miejsca w domu za pomocą urządzeń z systemem iOS lub 

dowolnych produktów z systemem Android – iPhone®, iPad®, smartfony lub tablety z systemem 

Android™, komputery z systemem Mac® lub Windows® albo komputery Chromebook.

Bezprzewodowy głośnik z wbudowaną funkcją Chromecast
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Specyfikacje techniczne:
 Nazwa modelu: JBL Playlist

 Głośniki: Woofery 2 x 57 mm (2,25 cala)

 Moc znamionowa: 2 x 15W

 Pasmo przenoszenia: 60 Hz ~ 20 kHz (-6db)

 Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

 Złącza wejściowe: Wi-Fi, Bluetooth®, Aux-in

 Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 316 mm 
(12,4") x 147 mm (5,8") x 131 mm (5,2")

 Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.):
350 mm (13,8") x 240 mm (9,4") x
140 mm (5,5")

 Masa: 1120 g

 Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 30 W

 Zużycie energii w trybie uśpienia: <2,0 W

 Wersja Bluetooth®: 4.2 

 Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 
2402~2480 MHz

 Moc nadajnika Bluetooth®: <4 dBm

 Modulacja nadajnika Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 5 GHz: 
5,150~5,350 GHz, 5,470~5,725 GHz, 
5,725~5,825 GHz

 Moc nadajnika Wi-Fi dla 5 GHz: <20 dBm (EIRP)

 Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 5 GHz: 
OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM

 Zgodność ze standardem Wi-Fi dla 5 GHz: 
IEEE 802.11 n/ac

 Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz
Wi-Fi: 2412 – 2472MHz (2,4 GHz w paśmie 
ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w 
Europie i innych)

 Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz:
<20 dBm (EIRP)

 Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 GHz: 
OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 
64QAM

 Zgodność ze standardem Wi-Fi 2,4 GHz:
IEEE 802.11b/g/n

Cechy i korzyści  
Łatwo transmituj muzykę na głośniki 
 Dzięki wbudowanej funkcji Chromecast wystarczy nacisnąć przycisk Cast ulubionej mobilnej 
aplikacji muzycznej, by zacząć odtwarzanie na głośnikach. Następnie steruj głośnikami bezpośrednio 
z telefonu – wyszukuj piosenki, odtwarzaj, zatrzymuj, zwiększaj lub zmniejszaj poziom głośności – z 
każdego zakątka Twojego domu.

Słuchaj ulubionych hitów, kiedy tylko zechcesz
Wybieraj spośród milionów piosenek z popularnych serwisów muzycznych, jak Spotify, Pandora, 
Google Play™ Music, TuneIn czy iHeartRadio, lub pozostawaj na bieżąco z wydarzeniami dzięki 
podcastom NPR. Nowe aplikacje są nieustannie rozwijane, dlatego możesz bez końca cieszyć się 
muzyką, audycjami z internetowych stacji radiowych czy nagraniami z podcastów. Dowiedz się więcej 
na stronie https://www.google.com/cast/apps/.

Spotify Connect, lepszy sposób słuchania muzyki w domu  
Odtwarzaj muzykę ze Spotify przez głośniki, komputer przenośny i telewizor, korzystając z aplikacji 
Spotify jako pilota. Korzystaj z funkcji odtwarzania One Touch na głośniku Playlist, aby natychmiast 
odtwarzać ulubione utwory. 

Wysokiej jakości dźwięk 24-bitowy/96 kHz ze wsparciem chmurowym
Usługa Chromecast strumieniuje audio bezpośrednio z chmury, dlatego uzyskujesz najwyższą jakość 
dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem zgodnie z zamysłem twórców.

Ciesz się muzyką bez przerwy
 Dzięki Chromecast możesz używać funkcji telefonu także podczas transmitowania muzyki. Odbieraj 
połączenia, graj, wysyłaj wiadomości tekstowe i nawet możesz wyjść z pokoju – to wszystko bez 
przerywania odtwarzania ani przesadnego zużycia baterii.

Prosta konfi guracja i sterowanie odtwarzaniem w wielu pokojach dzięki aplikacji Google Home
Szybko skonfi guruj system i steruj odtwarzaniem muzyki w wielu pomieszczeniach za pomocą 
aplikacji Google Home. Szczegółowy przewodnik z instrukcją konfi guracji strumieniowania muzyki.

Dwupasmowe połączenie Wi-Fi 
Zapewnia wsparcie dla najnowszej technologii Wi-Fi na potrzeby bezprzewodowych sieci domowych 
i dwupasmowego połączenia Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), czego efektem jest szybsze i stabilniejsze 
połączenie bezprzewodowe.

Odtwarzaj muzykę z użyciem technologii Bluetooth lub złącza 3,5 mm
Połącz dowolne urządzenie za pomocą Bluetooth lub złącza 3,5 mm. 

Zawartość zestawu:

Głośnik bezprzewodowy JBL Playlist 
Przewodnik szybkiego startu
Kabel zasilania (zależnie od regionu)
Karta bezpieczeństwa i gwarancji

DANE TECHNICZNE:
Zużycie energii w trybie uśpienia: 2,0 Wh
Uwaga: JBL Playlist jest przeznaczony do strumieniowania muzyki za pomocą łączności 
Bluetooth i technologii Wi-Fi. Produkt ten został zaprojektowany do natychmiastowego włączania 
i gotowości do odtwarzania muzyki. JBL Playlist jest zgodny z przepisami prawa energetycznego 
Unii Europejskiej. Po nieużywaniu przez 10 minut przejdzie on do trybu uśpienia (sieciowego 
czuwania), z którego może zostać wybudzony przy użyciu Bluetooth lub Wi-Fi.

Bezprzewodowy głośnik z wbudowaną funkcją Chromecast


