
Łatwe, strumieniowe przesyłanie muzyki. Potężny dźwięk, 
charakterystyczny dla produktów JBL.
JBL Link Portable zapewnia zdecydowany i dynamiczny profesjonalny dźwięk przestrzenny, 

charakterystyczny dla JBL przez nawet osiem godzin. Dzięki strumieniowemu przesyłaniu 

za pomocą łatwej w obsłudze technologii Wi-Fi lub Bluetooth możesz sprawić, że muzyka 

będzie płynęła nieprzerwanie w  dowolnym pokoju. Z  kolei za pomocą aplikacji Asystent 

Google możesz sterować odtwarzaniem ulubionych utworów, korzystać z  usług Spotify, 

YouTube Music i  Apple Music oraz słuchać muzyki bez przerw. Powiedz po prostu „Hej, 

Google”, aby rozpocząć. W pełni bezprzewodowy, wodoodporny i wytrzymały, dzięki czemu 

poradzi sobie z  przypadkowym zanurzeniem lub kilkoma uderzeniami. Urządzenie można 

łatwo naładować za pomocą wygodnej w użyciu stacji do ładowania. Dobierz produkt do 

swojego stylu dzięki sześciu przyciągającym wzrok kolorom.

Cechy
  Profesjonalny dźwięk przestrzenny JBL

  Bezprzewodowe przesyłanie 
strumieniowe za pomocą technologii 
Wi-Fi lub Bluetooth

  Pomoc Asystenta Google bez użycia rąk

  8 godzin odtwarzania w trybie mobilnym

  W pełni wodoszczelny

  Łatwa konfiguracja w domu

  Stacja do ładowania

  Styl i jakość

Przenośny głośnik Wi-Fi
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Cechy i korzyści
Profesjonalny dźwięk przestrzenny JBL
Otocz się muzyką. Ciesz się krystalicznie czystymi wysokimi tonami, wyrazistymi średnimi dźwiękami oraz 
głębokim, mocnym basem. JBL Link Portable emituje dźwięk w każdym kierunku dzięki przetwornikowi 
szerokopasmowemu z możliwością obsługi dźwięku przestrzennego.

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe za pomocą technologii Wi-Fi lub Bluetooth
Za pomocą głośnika JBL Link Portable możesz z łatwością przesyłać muzykę strumieniowo. Ciesz się ulubionymi 
utworami zawsze, gdy chcesz, dzięki przesyłaniu strumieniowemu za pomocą technologii Wi-Fi lub Bluetooth 
oraz z łatwością i bez przerw korzystaj z usług Spotify, YouTube Music i Apple Music.

Pomoc Asystenta Google bez użycia rąk
Wystarczy, że powiesz „Hej, Google”, aby poprosić Asystenta Google o odtworzenie ulubionych utworów oraz 
łatwy dostęp do całej swojej kolekcji.

8 godzin odtwarzania w trybie mobilnym
Bądź na bieżąco z najnowszymi podcastami i audiobookami. Potem przesłuchaj wszystkie utwory na swoim 
ulubionym albumie. Dzięki głośnikowi JBL Link Portable nadal będziesz mieć mnóstwo baterii do wykorzystania.

W pełni wodoszczelny
Wodoszczelność na poziomie IPX7 chroni głośnik JBL Link Portable przed wszelkimi wypadkami w domu oraz 
poza nim.

Łatwa konfiguracja w domu
JBL Link jest łatwy w konfiguracji i zarządzaniu za pomocą bezpłatnej aplikacji Google Home do systemu iOS 
i Android. Pobierz, zainstaluj i zacznij odtwarzać muzykę.

Stacja do ładowania
Ładowanie głośnika jest bardzo proste. Podłącz stację do ładowania do gniazdka elektrycznego, umieść na niej 
głośnik JBL Link Portable i szybko wróć do słuchania muzyki. 

Styl i jakość
JBL Link Portable wygląda równie dobrze, jak brzmi. Możesz wybrać jeden z sześciu śmiałych kolorów, 
aby dopasować go do swojego stylu*. 

* Sprawdź, czy w danej lokalizacji są dostępne różne kolory.

Zawartość zestawu:
1 x Link Portable
1 x kabel USB typu C
1 x stacja do ładowania
1 x karta charakterystyki 
1 x skrócony przewodnik 
Karty gwarancyjne

Specyfikacje techniczne:

  Przetwornik: 1 x 49 mm

  Moc wyjściowa: 1 x 20 W

  Pasmo przenoszenia: 65 Hz — 20 kHz

  Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB

  Rodzaj akumulatora: litowo-jonowo-
polimerowy (3,6 V, 4800 mAh)

  Czas ładowania: 3,5 godziny przy 5 V, 2 A

  Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin 
(w zależności od poziomu głośności i rodzaju 
plików)

  Strumieniowanie bezprzewodowe: Wi-Fi, 
wbudowany Chromecast, AirPlay 2 i Bluetooth

  Sieć bezprzewodowa: 
802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

  Wersja Bluetooth: 4.2

  Obsługiwane formaty audio: HE-AAC, LC-AAC, 
MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus

  Wymiary (szer. x wys.): 88 x 170 mm

  Masa: 735 g

Przenośny głośnik Wi-Fi


