
A mais inteligente soundbar da JBLcom Android TV e Google 
Assistant  
A JBL LINK BAR é uma soundbar ativada por voz com Android TV e 
Google Assistant incorporados. Transforma qualquer TV numa TV 
inteligente, com um desempenho do lendário som JBL. Basta começar com 
“Hey Google” para rapidamente encontrar o mais recente filme, verificar o 
resultado de um grande jogo ou controlar a sua casa inteligente - tudo isto 
apenas com a voz e sem deixar o que está a ver. Simples de instalar, liga 
à sua TV com um único cabo, criando uma configuração sem esforço. A 
LINK BAR aproveita a perícia do áudio da JBL num sistema áudio 
inteligentemente concebido que é precisamente sintonizado para transmitir 
um desempenho de áudio empolgante e que causa impacto  com agudos 
cristalinos, faixa intermediária suave e graves precisos de apenas uma 
soundbar, de peça única.

Características
Soundbar, peça única com 
lendário som JBL  
Android TV 
Google Assistant    

PrivacySwitch™ para microfone
de campo alargado
Múltiplas entradas HDMI  4K 
vídeo 
 Chromecast  
Transmissão Sem Fios Buetooth  
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Características e vantagens

Soundbar peça única com lendário som JBL
Leva o melhor do lendário som JBL à sua TV com um desempenho rico de graves.

Android TV 
Android TV transmite uma experiência de visualização mais inteligente, encontre e 
veja programas mais facilmente do que nunca.

Google Assistant 
Procure com a voz. Basta dizer “Hey Google” para rapidamente encontrar o filme de 
sucesso, verificar o resultado de um grande jogo ou diminuir as luzes com mãos 
livres.

PrivacySwitch™ para microfone de campo alargado
Permite silenciar os microfones da soundbar para maior privacidade e proteção 

quando não está  a usar o Google Assistant.

Múltiplas entradas HDMI 4K vídeo 
Com 3 entradas HDMI e 1 saída HDMI ARC , a Link Bar vem com um centro de 
entretenimento 4K para vídeo ou dispositivos de gaming, com apenas um cabo de 
ligação à sua TV.

Chromecast built-in
Permite transmitir de imediato a sua música favorita, música, rádio ou podcast a 
partir do dispositivo móvel  para as colunas.

Transmissão sem fios Bluetooth 
Transmissão sem fios de som e vídeo de alta qualidade a partir do smartphone ou 
tablet.

Inclui 
1 x JBL LINK BAR
1 x cabo corrente 
1 x Controlo remoto
1 x cabo HDMI 
1 x Guia rápido
1 x Garantia

Especificações Técnicas
Transdutor: 2 x 20mm (0.8") tweeter, 
4 x (44 x 80)mm (1.7" x 3.2") driver racetrack 
Potência max total: 100W
Frequência resposta: 75Hz–20kHz 
Relação sinal-ruído: >85dBA 
Corrente: 100–240V~50/60Hz  
Versão Bluetooth: 4.2
Faixa frequência transmissor Bluetooth: 
2402–2480MHz
Rede sem fios : 802.11 a/b/g/n/ac 
(2.4GHz/5GHz)
Multi entrada HDMI 4k video 
Chromecast incorporado
Dimensões (L x A x D): 1020 x 60 x 93mm   
Peso bruto: 4.4kg 
Peso liquido : 2.5kg




