
Klassiskt ljud. Trådlös frihet.

Med snyggt valnötsfaner och superladdat ljud tar JBL Authentic L16 det klassiska konceptet 
med traditionellt stereosystem och skjuter iväg det in i den trådlösa tidsåldern. L16:s låda 
rymmer sex 50 watts-förstärkare som driver sex högtalarelement som kan fylla vilket rum 
som helst med exceptionellt luftigt ljud och oslagbar ljudkvalitet. JBL Authentic L16 har även 
heltäckande anslutningsmöjligheter, både via enkla trådlösa anslutningar som AirPlay, DNLA 
och Bluetooth® samt analog och optisk ingång och grammofon-försteg. Gratisappen JBL 
MusicFlow gör att du enkelt kan styra högtalaren med iOS- eller Android-enheter. Dags att 
ansluta till ett nytt klassiskt ljud.

  300 watt (RMS) JBL-effekt och avancerad 
akustisk design ger dynamiskt, fullregisters 
JBL-stereoljud från en mellanstor högtalare

  Allt-i-ett-anslutningar med trådlös strömning, 
analog och optisk ingång samt grammofon-
försteg

  2 x USB-portar för att ladda upp kompatibla 
enheter
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300 watt (RMS) JBL-effekt och avancerad akustisk design ger dynamiskt, 
fullregisters JBL-stereoljud från en mellanstor högtalare
JBL-element med höga prestanda tillsammans med digital förstärkning, bearbetning och 
pedantisk akustisk design ger ett särklassigt ljud från en mellanstor högtalare. De optimerade 
elementen för höga och låga frekvenser kombinerat med avancerad elektronik och DSP ger ett 
fullregisters stereoljud med bred ljudbild – och allt från en enda låda. Räkna med jubel var du 
än spelar musik.

Allt-i-ett-anslutningar med trådlös strömning och för analoga, optiska och phono 
preamp-enheter
JBL Authentic L16 har enkel trådlös ljuduppspelning från de senaste och bästa mobila 
enheterna. Det finns AirPlay för iTunes- och iOS-enheter, DNLA för Android- och Windows-
enheter samt Bluetooth® – inklusive ögonblicklig Bluetooth®-parkoppling genom Near Field 
Communication (NFC). Högtalaren skiftar automatiskt strömningsformat när det behövs och 
förenklar användandet av alla olika enheter. Och inte bara det, L16 har analog och optisk ingång 
samt försteg till skivspelare så att den är ett allt-i-ett-mästerverk för alla enheter i hemmet.

USB-portar för uppladdning av dina kompatibla enheter

JBL Authentic L16 har två USB-portar, en för att ladda telefoner och den andra för att ladda 
surfplattor 

Harman Clari-Fi™ ger dig det bästa ljudet från alla källor
Mycket av dagens musik är komprimerad för att den ska kunna strömmas snabbt och effektivt. 
Men när den komprimeras förlorar den detaljer. Harman Clari-Fi™ förbättrar komprimerad 
strömmad musik genom att ersätta förlorad information och ser på så sätt till att din Authentics-
högtalare alltid låter optimalt. 

I lådan: 
1 JBL Authentic L16 högtalarsystem 
1 löstagbar högtalarfront 
1 regionsanpassad IEC-nätkabel 
Snabbstartguide

Specifikationer:
  Typ: Aktiv trevägshögtalare med trådlös 
ljuduppspelning och kontroll

  Element för höga frekvenser:  
25-mm diskant

  Mellanregisterelement: 2-tums

  Element för låga frekvenser:  
5,25-tums bas

  Frekvensomfång: 35 Hz–35 kHz

  Max SPL: 108 dB @ 1 m

  Signal/brus-förhållande (trådlösa och 
analoga ingångar): 92 dB

  Signal/brus-förhållande (digitala 
ingångar): 98 dB

  Förstärkareffekt: 6 x 50 W RMS

  THD vid full förstärkareffekt: < 0,1%

  Trådlösa uppspelningsformat: AirPlay, 
DLNA, Bluetooth, autoskifte

  Anslutningar: 1 x stereo 3,5 mm, 2 x USB 
(typ A), 1 x stereo RCA phono-ingång,  
1 x digital optisk ingång
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