
Características

Peça ajuda ao Google Assistant

Controlo de voz mãos livres 

Basta configurar com a app Google 
Home no iOS & Android

Chromecast incorporado

24 bit/96kHz Som de alta qualidade, 
powered by cloud

Reprodução multi-room com 
colunas com Chromecast 
incorporado

2.4/5GHz suporta Ligação rede Wi-Fi 

Transmissão sem fios  Bluetooth®  

Som de encher a sala 

Som imersivo JBL com Google Assistant.

A coluna ativada por voz JBL Link 300  com Wi-Fi e Bluetooth® 

permite um som incrível de encher a sala de um design compacto. 

Tem Google Assistant incorporado. É o seu Google pessoal. Sempre 

pronto a ajudar. Pode fazer perguntas. E dizer-lhe para fazer coisas. 

Quanto mais o usar, mais útil se torna. Basta começar com "Ok Google" – 

um simples pedido por voz ciona a JBL Link 300 para tocar a música, 

podcasts ou serviços rádio de serviços como Google Play Music, Spotify, 

Pandora e outros. Para amplificar a sua festa, as colunas com 

Chromecast  incorporado podem ser agrupadas em conjunto para 

apreciar a mesma música em todas as divisões da casa.

Coluna ativada por voz
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Inclui:
1 x JBL Link 300

1 x adaptador 

pot°ncia

1 x cabo pot°ncia  

Especifica»es T®cnicas:
Transdutor: 1 x woofer 89mm ,1 x 
tweeter 20mm 

Sa²da pot°ncia: 2 x 25W

Frequ°ncia resposta: 55Hzï22kHz 

(-6dB)  Rela«o sinal-ru²do: >80dB 

Pot°ncia fornecida: 19VDC, 3.0A

Rede sem fios: 802.11b/g/n/ac 
(2.4GHz/5GHz)

Vers«o BluetoothÈ : 4.2

Suporta formatos §udio: HE-AAC, LC-
AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), 
FLAC, Opus

Dimens»es (L x A x D):
236mm x 134mm x 154mm

Peso: 1.7kg

Características e Vantagens 

Pea ajuda ao Google Assistant 
JBL Link 300 tem Google Assistant incorporado. £ o seu Google pessoal. Sempre 
pronto a ajudar.

Controlo voz m«os-livres 
Campo de reconhecimento de voz para funcionar facilmente com m«os livres. Faa 
perguntas em qualquer lado da sala e a JBL Link 300 responder§.

Basta configurar com app Google Home app no iOS & Android 
Com a app gratuita Google Home no iOS & Android, pode facilmente ligar e gerir a sua 
JBL Link 300.

Chromecast incorporada 
Permite-lhe transmitir de imediato a sua m¼sica favorita, r§dio, ou podcast a partir 
do seu dispositivo m·vel para a coluna.

24 bit/96kHz Som de alta qualidade, powered by the cloud 
Chromecast transmite diretamente da cloud, para que tenha uma mais alta 
qualidade de som. Aprecie um som claro, exatamente como o artista o concebeu.

Reprodu«o multi-room em todas as colunas com Chromecast incorporado 
Facilmente instala o seu sistema e controla a reprodu«o multi-room com a app 
Google Home. Um guia passo a passo permite inciar rapidamente a transmiss«o da 
m¼sica. 

2.4/5GHz Suporta liga«o de rede Wi-Fi 
Suporta tanto a liga«o Wi-Fi 2.4GHz como 5GHz Wi-Fi resultando numa liga«o 
mas r§pida, prolongada e est§vel

Transmiss«o Sem Fios BluetoothÈ  
Transmiss«o de som de alta qualidade sem fios a partir do smartphone ou tablet. 

Som que enche a sala 
Um design compacto equipado com transdutores JBL de alto desempenho para 
transmitir um som de encher a sala

Coluna ativada por voz




