
Transmissão fácil de música. Som JBL poderoso.
Da cozinha à sala de estar, o JBL Link Music oferece o som profissional e dinâmico de 360 graus 

da JBL. Com o Google Assistente, reproduza e controle suas músicas favoritas, acesse Spotify, 

YouTube Music e Apple Music, e ouça sem interrupção. Basta dizer “Ei, Google” para começar. 

Escolha o JBL Link Music perfeito para você entre seis cores cheias de estilo.

Características
  Som profissional de 360 graus da JBL

  Transmissão sem fio por Wi-Fi ou 
Bluetooth

  Obtenha ajuda sem as mãos com o 
Google Assistente

  Configuração fácil e sem complicação

  Estilo e conteúdo
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Características e benefícios
Som profissional de 360 graus da JBL
Deixe-se envolver pela música. O JBL Link Music emite o som em todas as direções, graças a um 
transdutor de espectro completo com recursos de 360 graus. Aprecie agudos nítidos, médios precisos e 
graves profundos e poderosos.

Transmissão sem fio por Wi-Fi ou Bluetooth
Faça transmissões de músicas para o seu JBL Link Music com facilidade. Não deixe a música parar 
com a transmissão sem fio por Wi-Fi ou Bluetooth e acesse facilmente seu Spotify, YouTube Music ou 
Apple Music sem interrupção.

Obtenha ajuda sem as mãos com o Google Assistente
Basta dizer “Ei, Google” para pedir que o Google Assistente toque suas músicas favoritas e ter acesso 
fácil a todas as suas músicas.

Configuração fácil e sem complicação
Configure e gerencie facilmente o JBL Link com o aplicativo Google Home gratuito para iOS e Android. 
Baixe, instale e divirta-se.

Estilo e conteúdo
O JBL Link Music é bonito e potente. Escolha entre seis cores vibrantes para complementar seu estilo*.

*Verifique localmente as opções de cores disponíveis.

Conteúdo da caixa:
1 Link Music
1 cabo de alimentação
1 ficha de segurança 
1 guia de início rápido 
Certificados de garantia

Especificações técnicas:
  Transdutor: 1 x 64 mm

  Potência de saída: 1 x 20 W

  Resposta de frequência: 60 Hz–20 kHz

  Relação sinal/ruído: > 80 dB

  Entrada de alimentação: 
100–240 V~50/60 Hz

  Transmissão de áudio sem fio: Wi-Fi, 
Chromecast built-in, AirPlay 2 e Bluetooth

  Rede sem fio: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

  Versão Bluetooth: 4.2

  Formatos de áudio compatíveis: 
HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), 
FLAC, Opus

  Dimensões (D x A): 112 x 134 mm

  Peso: 730 g


