
Fitur
 Jalurkan musik dengan mudah ke speaker
 Dengarkan musik favorit, kapan saja
 Spotify Connect, mendengarkan di 

rumah menjadi lebih mudah  
 Suara berkualitas tinggi 24bit/96kHz, 

didukung oleh cloud 
 Nikmati musik Anda tanpa gangguan
 Pengaturan sederhana dan kontrol multi-

ruangan dengan aplikasi Google Home
 Dukungan jaringan koneksi Wi-Fi 

frekuensi ganda
 Pemutaran musik melalui Bluetooth atau 

input 3,5mm

Jalurkan jutaan lagu ke speaker bersuara luar biasa.

 Speaker JBL Playlist dilengkapi Chromecast, sehingga Anda dapat langsung menjalurkan 

musik dari aplikasi musik favorit, radio, atau podcast ke speaker menggunakan perangkat 

pintar. Anda dapat mengontrol speaker dari mana saja di rumah melalui perangkat iOS atau 

Android atau melalui perangkat Anda – iPhone®, iPad®, ponsel atau tablet Android™, laptop 

Mac® atau Windows®, atau Chromebook.

Speaker nirkabel dengan Chromecast terintegrasi
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Spesifi kasi Teknis:
 Nama Model: JBL Playlist

 Transduser: Woofer 2 x 57mm (2,25")

 Peringkat daya: 2 x 15W

 Respons frekuensi: 60Hz ~ 20kHz (-6dB)

 Rasio signal-to-noise (sinyal dibanding 
derau): >80dB

 Koneksi input: Wi-Fi, Bluetooth®, Aux-in

 Dimensi Produk (P x L x T): 316mm (12,4") x 
147mm (5,8") x 131mm (5,2")

 Dimensi Kemasan (P x L x T) : 350mm 
(13,8") x 240mm (9,4") x 140mm (5,5")

 Berat: 1120g

 Catu daya: 100-240VAC,50/60Hz,30Watt

 Konsumsi daya dalam mode tidur: <2,0 Watt

 Bluetooth® versi 4.2

 Rentang frekuensi pemancar Bluetooth®: 
2402 − 2480MHz

 Daya pemancar Bluetooth®: <4dBm

 Modulasi pemancar Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 5G: 
5,150~5,350GHz, 5,470~5,725GHz, 
5,725~5,825GHz

 Daya pemancar Wi-Fi 5G: <20dBm (EIRP)

 Modulasi Wi-Fi 5G: OFDM, BPSK, QPSK, 
16QAM, 64QAM, 256QAM

 Kompatibilitas jaringan Wi-Fi 5G:
IEEE 802.11 n/ac

 Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 2,4G: 
2412 – 2.472MHz (2,4GHz ISM Band, AS 11 
Channel, Eropa dan lainnya 13 Channel)

 Daya pemancar Wi-Fi 2,4G: <20dBm (EIRP)

 Modulasi Wi-Fi 2,4G: OFDM, DSSS, DBPSK, 
DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM

 Kompatibilitas jaringan Wi-Fi 2,4G: IEEE 
802.11b/g/n

Fitur dan Keunggulan 
Jalurkan musik dengan mudah ke speaker
 Dengan Chromecast terintegrasi, cukup sentuh tombol Cast (Jalurkan) dari aplikasi musik mobile 
favorit Anda untuk langsung memutarnya di speaker. Kemudian, Anda dapat mengontrol speaker 
tersebut langsung dari telepon – mencari, memutar, menghentikan, dan menaikkan volume – di 
mana saja di rumah. 

Dengarkan musik favorit, kapan saja
Pilih dari jutaan lagu yang disediakan layanan musik populer seperti Spotify, Pandora, Google Play™ 
Music, TuneIn, dan iHeartRadio atau ikuti acara saat ini dengan NPR podcast. Aplikasi baru selalu 
ditambahkan, jadi tidak ada batasan musik, saluran radio online, dan podcast yang bisa Anda nikmati. 
Temukan selengkapnya di https://www.google.com/cast/apps/.

Spotify Connect, mendengarkan di rumah menjadi lebih mudah  
Mainkan Spotify melalui speaker, laptop, dan TV, dengan aplikasi Spotify sebagai remote. Gunakan 
fi tur “One Touch” Play di speaker Playlist untuk memutar daftar lagu favorit seketika. 

Suara berkualitas tinggi 24bit/96kHz, didukung oleh cloud 
Chromecast mengalir langsung dari cloud, sehingga Anda mendapatkan kualitas suara tertinggi. 
Nikmati suara sebening kristal persis seperti yang diinginkan oleh seniman.

Nikmati musik Anda tanpa gangguan
 Dengan Chromecast terintegrasi, Anda tetap dapat memakai telepon selagi musik Anda dimainkan. 
Menjawab panggilan, memainkan game, mengirim SMS, dan bahkan meninggalkan kamar, semua 
itu dapat Anda lakukan tanpa mengganggu apa yang sedang diputar di speaker dan tanpa menguras 
daya baterai.

Pengaturan sederhana dan kontrol multi-ruangan dengan aplikasi Google Home
Siapkan sistem Anda tanpa repot dan kontrol pemutaran multi-ruangan dengan aplikasi Google 
Home. Panduan langkah demi langkah memungkinkan Anda untuk mengalirkan musik dengan cepat.

Dukungan jaringan koneksi Wi-Fi frekuensi ganda
Mendukung teknologi jaringan rumah nirkabel dan koneksi Wi-Fi frekuensi ganda (baik 2,4 GHz dan 
5 GHz), menghasilkan koneksi nirkabel yang lebih cepat, kuat, dan stabil.

Pemutaran musik melalui Bluetooth atau input 3,5mm
Sambung segala perangkat melalui Bluetooth atau input 3,5mm.

Isi Kotak:
Speaker nirkabel JBL Playlist 
Panduan memulai cepat
Kabel daya regional
Lembar Keselamatan & Jaminan

SPESIFIKASI ENERGI:
Konsumsi daya dalam mode tidur:  2,0 Watt/Jam
Catatan: JBL Playlist ditujukan untuk mengalirkan musik melalui teknologi Bluetooth dan Wi-Fi. 
Produk ini didesain untuk dapat langsung menyala dan siap memainkan musik. JBL Playlist 
mengikuti ketentuan undang-undang energi Uni Eropa. Perangkat ini akan memasuki mode
tidur (siaga berjaringan) setelah 10 menit tanpa operasi, yang kemudian dapat diaktifkan
kembali melalui Bluetooth atau Wi-Fi.
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