
Características
Peça ajuda ao Google Assistant 

Controlo voz mãos-livres 

Basta configurar a app Google 
Home app no iOS & Android

Chromecast built-in

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

Reprodução muti-room por todas as 
colunas com Chromecast built-in

2.4/5GHz Suporta ligação rede Wi-
Fi 

Transmissão sem fios Bluetooth 

Som estéreo com graves profundos 
e agudos claros

Som imersivo JBL com Google Assistant.

A JBL Link 500 é uma coluna ativada por voz com Wi-Fi e Bluetooth® 

permite transmitir um extraordinário som estéreo com graves 

profundos e agudos claros para salas grandes. Tem Google Assistant 

incorporado. É o seu Google pessoal. Sempre pronto a ajudar. Pode 

fazer-lhe perguntas. E dar-lhe ordens. Quanto mais o usa, mais útil se 

torna. Basta começar com "Ok Google" – um simples pedido por voz 

vai acionar a JBL Link 500 para reproduzir música, podcasts ou rádio 

de serviços como Google Play Music, Spotify, Pandora e outros. Para 

amplificar a festa, as colunas com Chromecast incorporado 

podem ser agrupadas para ouvir  a mesma música em todas as divisões 

da casa.

Coluna ativada por voz 
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Inclui:
1 x JBL Link 500

1 x cabo corrente    

Especificações Técnicas:

Transdutor: 2 x woofer 89mm , 2 x   
tweeter 20mm 

Saída corrente: 4 x 15W

Frequência resposta: 55Hz–22kHz (-6dB)

Relação sinal-ruído: >80dB
Corrente fornecida: Interna 100-240V – 
50/60Hz 
Rede sem fios network: 802.11b/g/n/ac 
(2.4GHz/5GHz)
Versão Bluetooth® : 4.2
Formatos áudio  : HE-AAC, LC-AAC, 
MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus 
Dimensões (L x A x D):
370mm x 200mm x 157mm
Peso: 3.5kg

Características e vantagens 

Peça ajuda ao Google Assistant
JBL Link 500 tem o Google Assistant. É o seu Google pessoal. Sempre pronto a 
ajudar.

Controlo de voz mãos livres
Longo campo de reconhecimento de voz permite funcionar facilmente com mãos 
livres. Fazer perguntas por toda a sala e obter respostas.

Basta configurar a app Google Home no iOS & Android
Com a app gratuita Google Home no iOS & Android, pode facilmente ligar e gerir a JBL 
Link 500.

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

24 bit/96kHz Som de alta qualidade, powered by the cloud
Chromecast transmite diretamente a partir da cloud, assim obtém a mais alta 
qualidade de som. Aprecie som claro exatamente como o artista pretende.

Reprodução multi-room por todas as colunas com Chromecast built-in
Facilmente instale o seu sistema e controle a reprodução multi-room com a app 
Google Home app. Um guia passo a passo permite iniciar rapidamente a 
transmissão da sua música.

2.4/5GHz Suporta ligação rede Wi-Fi 
Suporta a ligação Wi-Fi, tanto 2.4GHz como 5GHz Wi-Fi, resultando numa ligação 
sem fios mais rápida, robusta e mais estável.

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

Som estéreo cm graves profundos e agudos claros
Um design acústico 2-vias equipado com um par de transdutores JBL de alto 
desempenho para encher uma sala com um fantástico som estéreo

Coluna ativada por voz 




