
Fantastisch geluid. Veelzijdige connectiviteit.

Perfect geluid zonder de wirwar van draden en het instellen van complexe luidsprekers. 
Geniet dan van de JBL Authentic L8 die elke ruimte vult vol met geluid. De JBL Authentieke 
L8, geïnspireerd door de legendarische JBL Century L100 luidspreker, combineert een 
klassiek akoestisch luidsprekerontwerp met geavanceerde draadloze technologie en gemak. 
De houten behuizing met hoogglans zwarte afwerking biedt uitzonderlijke geluidskwaliteit. De 
nieuwste technologie biedt een eenvoudige draadloze verbinding met een breed scala van 
apparaten via AirPlay, DNLA en Bluetooth®. Met de gratis JBL MusicFlow app heeft u een 
eenvoudige controle over de luidspreker met iOS of Android mobiele apparaten. Bovendien 
kunt u mobiele apparaten draadloos opladen met de optionele Qi-oplader van de luidspreker. 
Geniet van studio-kwaliteit stereo JBL-geluid en draadloze veelzijdigheid in een enkele, 
stijlvolle behuizing.

AUTHENTICS L8
Twee-Weg Luidsprekersysteem Met Streaming Mogelijkheid

  Draadloze connectiviteit voor AirPlay, DLNA 
en Bluetooth® apparaten

  Verbluffend, vol bereik geluid

  Eenvoudige installatie en configuratie via JBL 
MusicFlow mobiele app

  Draadloos opladen

  USB-opladen

  1/8” (3,5 mm) audio-ingang voor gebruik 
met bekabelde apparaten

  Tot 20 kHz frequentierespons

 



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

120 watt (RMS) JBL vermogen en geavanceerd akoestisch ontwerp produceert 
dynamisch, vol bereik stereo JBL-geluid uit een enkele luidspreker. 

Hoge prestaties JBL transducers en een uitgekiend akoestisch ontwerp leveren verbazingwekkend 
geluid uit een compacte luidspreker. De geoptimaliseerde lage en hoge frequentie transducers 
gecombineerd met geavanceerde elektronica en digitale sound processing leveren vol bereik 
stereogeluid met een breed stereobeeld - en dat alles met een enkele behuizing. 

Draadloze connectiviteit voor AirPlay, DLNA en Bluetooth®-apparaten

De JBL Authentic L8 biedt eenvoudige draadloze audioweergave van smartphones, tablets, 
computers en mediaspelers. Het biedt AirPlay voor iTunes en iOS-apparaten, DLNA voor Android 
apparaten en Windows PCs en Bluetooth® – inclusief instant Bluetooth® koppeling met Near 
Field Communication (NFC) technologie. De luidspreker schakelt automatisch streamingformaten 
waar nodig om gebruik van al uw apparaten te vereenvoudigen.

Harman Clari-Fi™ geeft de best mogelijke audio weergave vanuit elke bron

Hedendaagse muziek is vaak gecomprimeerd om snel en efficiënt te streamen. Echter bij 
compressie verlies je kwaliteit van het geluid waardoor details vervagen. Harman Clari-Fi™ is in 
staat om 90% van deze verlopen kwaliteit te reproduceren, waardoor de jouw JBL Authentics 
speaker het maximale presteert.

Meegeleverd:
1 JBL Authentic L8 luidsprekersysteem
1 afneembare luidsprekergrille
1 regiospecifiek IEC netsnoer
Snelstartgids

Specificaties:
  Type: Actieve drie-weg stereoluidspreker 
met draadloze audio weergave en 
bediening

  Hoge-frequentieomzetters: 25 mm tweeter
  Lage-frequentieomzetters:  
10,16 cm woofer

  Frequentiebereik: 45 Hz – 35 kHz
  Maximum SPL: 104 dB @ 1m
  Signaal-ruisverhouding (draadloze en 
analoge ingangen): 92 dB

  Signaal-ruisverhouding (digitale ingangen): 
98 dB

  Versterkervermogen: 4 x 30 W RMS
  Versterker THD bij vol vermogen: < 0,1%
  Draadloze audio weergave formaten: 
AirPlay, DLNA Bluetooth® met NFC, 
automatische schakeling

  Aansluitingen: 1 x stereo 3,5 mm,  
2 x USB (type A), 1 x Stereo RCA lijninvoer, 
1 x Digital optische ingang
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