
Características
 Obtenha ajuda de seu Google Assistente
 Comando de voz sem as mãos
 Configuração simples com o aplicativo 

Google Home no iOS e Android
 Chromecast integrado
 Som de alta qualidade 24 bits/96 kHz, 

alimentado pela nuvem
 Reprodução em vários ambientes nas 

caixas de som com o Chromecast 
integrado

 Suporte de rede por conexão Wi-Fi de 
2,4/5 GHz

 Transmissão sem fios via Bluetooth® 
 Cinco horas de reprodução 
 Classificação IPX7 à prova d’água
 Materiais para o seu estilo de vida 

Som imersivo JBL com o Google Assistente.

A JBL Link 10 é uma caixa de som portátil ativada por voz com Wi-Fi e Bluetooth® que 

oferece som estéreo imersivo. Com o Google Assistente integrado. É o seu próprio Google 

pessoal. Sempre pronto para ajudar. Você pode fazer perguntas a ela. E dizer coisas para 

ela fazer. Quanto mais você usa, mais útil ela fica. Basta começar com “Ok Google” – um 

simples comando de voz ativa a sua JBL Link 10 para reproduzir música, podcasts ou rádio 

de serviços como o Google Play Música, Spotify, e outros. Esta caixa de som compacta 

é alimentada por uma bateria de íons de lítio recarregável de 4.000  mAh, que oferece 

5 horas contínuas de áudio de alta qualidade. Concebida com materiais de tecido duráveis 

e impermeáveis, a JBL Link 10 está pronta para resistir a todas as suas aventuras. 

E com o Chromecast integrado, você pode começar a reproduzir instantaneamente para a 

JBL Link 10 a partir de seus aplicativos de música favoritos.

Caixa de som portátil ativada por voz
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Conteúdo da caixa:
1 x JBL Link 10

1 cabo USB  

Especificações técnicas:
	Transdutor: 2 x 45 mm

	Potência de saída: 2 x 8 WRMS

	Resposta de frequência: 65 Hz a 20 kHz

	Relação sinal/ruído: > 80 dB

	Tipo da bateria: Polímero de íon de lítio 
(3,7 V, 4000 mAh)

	Tempo de carga da bateria: 4 horas a 5 V/1 A

	Tempo de reprodução de música de até 
5 horas (varia de acordo com o volume e 
conteúdo)

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

	Versão Bluetooth: 4.2

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

	Dimensões (Diâm. x A): 86 mm x 169 mm

	Peso: 710g

Características e benefícios
Obtenha ajuda de seu Google Assistente
A JBL Link 10 tem o Google Assistente integrado. É o seu próprio Google pessoal. Sempre pronto 
para ajudar.

Comando de voz sem as mãos
O reconhecimento de voz à distância permite uma operação fácil sem as mãos. Faça perguntas do 
outro lado da sala e a JBL Link 10 responderá.

Configuração simples com o aplicativo Google Home no iOS e Android
Com o aplicativo gratuito Google Home no iOS e Android, você pode configurar e gerenciar 
facilmente a sua JBL Link 10.

Chromecast integrado
Deixe-a reproduzir instantaneamente suas músicas, rádios ou podcasts favoritos do seu dispositivo 
móvel para a caixa de som.

Som de alta qualidade 24 bits/96 kHz, alimentado pela nuvem
Como o Chromecast reproduz diretamente da nuvem, você obtém a melhor qualidade de som. 
Aprecie o som nítido e claro, exatamente como pretendido pelo artista.

Reprodução em vários ambientes nas caixas de som com o Chromecast integrado
Configure seu sistema com facilidade e controle a reprodução multiambientes com o aplicativo 
Google Home. Um guia passo a passo permite que você comece a reproduzir suas músicas 
rapidamente. 

Suporte de rede por conexão Wi-Fi de 2,4/5 GHz
Compatível com conexão Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz, resultando em uma conexão sem fio mais 
rápida, robusta e estável.

Transmissão sem fios via Bluetooth® 
Reproduza som de alta qualidade sem fio a partir de seu smartphone ou tablet. 

Cinco horas de reprodução 
A bateria de íons de lítio recarregável integrada de 4.000 mAh permite até 5 horas de reprodução. 

Classificação IPX7 à prova d’água
Não precisa mais se preocupar com chuva nem com respingos. Você poderá até submergir a 
Link 10 em água. 

Materiais para o seu estilo de vida 
O tecido resistente e a carcaça de borracha resistente permitem que sua caixa de som resista a 
todas as suas aventuras. 

Caixa de som portátil ativada por voz




