
Klassinen ääni. Langaton vapaus.

Viimeisteltynä aidolla pähkinäpuuviilulla ja varustettuna legendaarisella JBL-äänellä 
Authentic L16 uudistaa vanhan stereojärjestelmän langattomalle aikakaudelle. L16:n kotelo 
sisältää kuusi 50 W vahvistinta sekä kuusi kaiutinta, joiden synnyttämä äänenpaine täyttää 
suurehkonkin kuuntelutilan ensiluokkaisella äänentoistolla. JBL Authentic L16 -mallissa 
on lisäksi monipuolinen liitettävyys. Se tarjoaa helpon liitettävyyden AirPlay-, DNLA- ja 
Bluetooth®-yhteydellä, analogisen ja optisen liitännän sekä esivahvistimella varustetun 
levysoitinliitännän. Ilmaisen JBL MusicFlow -sovelluksen avulla voit helposti säätää kaiutinta 
iOS- tai Android-mobiililaitteilla. Aika luoda yhteys uuteen ääneen.

  300 W JBL-vahvistintehoa ja pitkälle kehitetty 
akustinen rakenne, täydellinen JBL stereoääni 
yhdestä keskikokoisesta kaiuttimesta.

  Kaiken kattava liitettävyys langattomalla 
suoratoistolla, analogisella ja optisella 
liitännällä sekä esivahvistimen sisältävällä 
levysoitinliitännällä.

  2 x USB-porttia, joiden avulla voit ladata 
yhteensopivat laitteesi.
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300 W JBL-vahvistintehoa ja pitkälle kehitetty akustinen rakenne, täydellinen 
JBL stereoääni yhdestä keskikokoisesta kaiuttimesta.
Tehokkaat JBL-elementit yhdistettynä digitaaliseen vahvistimeen, signaalinprosessointiin ja 
tarkasti suunniteltuun akustiseen rakenteeseen mahdollistavat ensiluokkaisen äänentoiston 
yksittäisellä keskikokoisella kaiuttimella. Räätälöidyt basso- ja diskanttielementit yhdistettynä 
pitkälle kehittyneeseen elektroniikkaan sekä DSP-tekniikkaan tarjoavat täyteläistä äänentoistoa 
laajalla stereokuvalla – kaikki yhdestä kotelosta. Voit odottaa suosionosoituksia aina, kun kytket 
sen soimaan.

Kaiken kattava liitettävyys langattomalla suoratoistolla, analogisella ja optisella 
liitännällä sekä esivahvistimen sisältävällä levysoitinliitännällä.
JBL Authentic L16 tarjoaa helpon langattoman äänentoiston uusimmista ja parhaimmista 
mobiililaitteista. Se tarjoaa AirPlayn iTunes- ja iOS -laitteisiin, DNLA:n Android-laitteisiin ja 
Windows-tietokoneisiin sekä Bluetooth®-yhteyden – mukaan lukien välittömän Bluetooth®-
parinmuodostuksen Near Field Communication (NFC) -teknologialla. Kaiutin vaihtaa tarvittaessa 
automaattisesti toistoformaatteja, mikä yksinkertaistaa käyttöä kaikkien muiden laitteiden 
kanssa. Sen lisäksi L16:ssa on analoginen ja optinen liitäntä sekä esivahvistimella varustettu 
tuloliitäntä levysoittimelle, mikä tekee siitä varsinaisen kodin viihdekeskuksen.

USB-portit mahdollistavat yhteensopivien laitteiden lataamisen.
JBL Authentic L16 sisältää kaksi USB-porttia, yksi puhelimien lataamista varten ja toinen 
tablettien lataamista varten.

Harman Clari-Fi™ tarjoaa sinulle parasta kuuntelukokemusta kaikista äänilähteistä
Suuri osa nykypäivän musiikista on pakattua, jotta tehokas suoratoisto olisi mahdollista. Tässä 
pakatussa muodossa menetetään kuitenkin musiikin yksityiskohtia. Harman Clari-Fi™ parantaa 
pakattua musiikkistriimiä korvaamalla hukattua informaatiota, ja täten voidaan varmistaa, että 
Authentics-kaiuttimesi tuottaa aina optimaalisen tuloksen.

Pakkauksen sisältö:
1 JBL Authentic L16 -kaiutinjärjestelmä
1 irrotettava kaiutinritilä
1 aluekohtainen IEC-virtajohto
Pika-aloitusopas

Tekniset tiedot:
  Tyyppi: Aktiivinen kolmitie-stereokaiutin, 
jossa langaton audiotoisto ja -ohjaus

  Diskantti: 25 mm:n diskanttielementti

  Keskialue: 2 tuuman keskiääninen

  Basso: 5,25 tuuman bassoelementti

  Taajuusvaste: 35 Hz – 35 kHz

  Maksimi SPL: 108 dB @ 1 m

  Signaali-kohina-suhde (langaton ja 
analogiset tulot): 92 dB

  Signaali-kohina-suhde (digitaaliset tulot): 
98 dB

  Vahvistimen teho: 6 x 50W RMS

  Harmoninen särö (THD) täydellä teholla:  
< 0,1 %

  Langattomat äänentoistoformaatit: AirPlay, 
DLNA, Bluetooth, automaattinen kytkentä

  Liitännät: 1 x stereo 3,5 mm, 2 x USB 
(tyyppi A), 1 x stereo RCA-äänitulo,  
1 x digitaalinen optinen tulo
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