
Laadukas ääni. Monipuolinen yhdistettävyys.

Jätä sotkuiset johdot ja monimutkaiset kaiutinkokoonpanot ullakolle, jonne ne kuuluvat. 
JBL Authentic L8:n ääni täyttää minkä tahansa huoneen, eikä siihen tarvita liitettyjä johtoja. 
Legendaarisen JBL Century L100 -kaiuttimen inspiroima JBL Authentic L8 yhdistää klassisen 
akustisen kaiutinsuunnittelun moderniin langattomaan liitettävyyteen ja kätevyyteen. Sen 
puinen kotelo kiiltävällä mustalla pinnalla tarjoaa erinomaisen äänenlaadun, kun taas viimeisin 
teknologia tarjoaa helpon langattoman liitettävyyden erilaisiin laitteisiin AirPlay-, DNLA- ja 
Bluetooth®-yhteyksillä. Ilmaisen JBL MusicFlow -sovelluksen avulla voit helposti säätää 
kaiutinta iOS- tai Android-mobiililaitteilla. Nauti korkealuokkaisesta JBL:n stereoäänestä ja 
langattomasta monipuolisuudesta – kaikki yhdessä tyylikkäässä kotelossa.

AUTHENTICS L8
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  Langaton yhteys AirPlay-, DLNA- ja 
Bluetooth-laitteisiin

  Ensiluokkainen ja monipuolinen ääni

  Nopea asennus ja helpot asetukset JBL:n 
MusicFlow -mobiilisovelluksella

  USB-lataus

  1/8” (3,5 mm) -audiotulo langallisia laitteita 
varten

  Aina 20 kHz:iin ulottuva taajuusvaste
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120 W (RMS) JBL-teho ja pitkälle kehitetty akustinen rakenne, täydellinen JBL 
stereoääni yhdestä kaiuttimesta.

Suorituskykyiset JBL-elementit ja yksityiskohtaisen tarkka akustinen rakenne tarjoavat 
ensiluokkaisen äänen kompaktista kaiuttimesta. Räätälöidyt basso- ja diskanttielementit 
yhdistettynä pitkälle kehitettyyn elektroniikkaan sekä DSP-tekniikkaan tarjoavat täyteläistä 
äänentoistoa laajalla stereokuvalla – kaikki yhdestä kotelosta. 

Langaton yhteys AirPlay-, DLNA- ja Bluetooth®-laitteisiin

JBL Authentic L8 tarjoaa helpon langattoman äänentoiston älypuhelimista, tableteista, 
tietokoneista ja mediasoittimista. Se tarjoaa AirPlayn iTunes- ja iOS-laitteisiin, DNLA:n Android-
laitteisiin ja Windows-tietokoneisiin sekä Bluetooth®-yhteyden – mukaan lukien välitön Bluetooth®-
paritus Near Field Communication (NFC) -teknologialla. Kaiutin siirtyy tarvittaessa automaattisesti 
eri toistoformaatteihin, jolloin sen käyttö on yksinkertaista kaikilla laitteilla.

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 L8 -kaiutinjärjestelmä
1 irrotettava kaiuttimen säleikkö
1 aluekohtainen IEC-virtajohto
Pika-aloitusopas

Tekniset tiedot:
  Tyyppi: Aktiivinen kaksitie-stereokaiutin, 
jossa langaton audiotoisto sekä ohjaus 

  Diskantti: 25 mm:n diskanttielementti
  Basso: 4 tuuman bassoelementti
  Taajuusvaste: 45 Hz – 35 kHz
  Maksimi SPL: 104 dB @ 1 m
  Signaali-kohina-suhde (langaton ja 
analogiset tulot): 92 dB

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

  Vahvistimen teho: 4 x 30 W RMS
  Harmoninen särö (THD) täydellä teholla:  
< 0,1 %

  Langattomat äänentoistoformaatit: AirPlay, 
DLNA, Bluetooth NFC:llä, automaattinen 
kytkentä

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