Helt trådløse sportsøretelefoner

Skapt for bevegelse. Definert av deg.

Funksjoner

Nyt friheten til å ta det neste steget med JBL Reflect Flow-øretelefoner. Enten du trener i

Helt trådløse

studio eller på gata, er de helt trådløse JBL Reflect Flow-øretelefonene det perfekte utstyret
til den aktive hverdagen din. I tillegg til å kunne bytte spor, håndfri håndtering av anrop

Håndfrie telefonsamtaler i stereo med
enkel tilgang til taleassistenten din

og tilgang til taletjenesten, er Reflect Flow-øretelefonene IPX7 vann- og svettetette, og

Ambient Aware og TalkThru

gir 10 timer uavbrutt spilletid med 20 ekstra timer i ladeboksen. Du kan også kose deg

Vanntett

med Ambient Aware-funksjonen, som lar deg høre hva som skjer i omgivelsene dine og

30 timers batterilevetid med hurtiglading

nyte musikken samtidig. I tillegg kan du ha samtaler uten å ta av deg øretelefonene med
TalkThru-funksjonen. Reflect Flow-øretelefonene leverer den kraftige signaturlyden til JBL
og er komfortable og sikre takket være de tilpassbare øretuppene og Freebit-forsterkeren,
spesielt utviklet for bevegelse.

Signaturlyd fra JBL
Ergonomisk design

Helt trådløse sportsøretelefoner

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Helt trådløse
Opplev friheten ved en trådløs livsstil på farten. Nå kan du høre musikk, ringe eller trene uten å
være redd for at kabelsurr forstyrrer farten eller konsentrasjonen din.

1 x REFLECT FLOW

Håndfrie telefonsamtaler i stereo med enkel tilgang til taleassistenten din
Håndter musikk og anrop, eller få informasjon av taleassistenten din ved å trykke på en knapp.

1 x ladeboks

Ambient Aware og TalkThru
Utstyrt med Ambient Aware for ekstra oppmerksomhet utendørs og TalkThru for problemfrie
samtaler uten å måtte ta av øretelefonene.

1 x garanti/advarsel (W/!)

Vanntett
IPX7-vanntettheten muliggjør trening i all slags vær.
30 timers batterilevetid med hurtiglading
Nok strøm til en hel uke med trening eller en dag med moro, med 10 timer i øretelefonene og
20 ekstra i ladeboksen. Med en rask ladning på 10 minutter kan du kjøre på i en time.
Signaturlyd fra JBL
5,8 mm-driveren med signaturlyden til JBL hever spillelistene dine til et nytt nivå.
Ergonomisk design
Forbedret komfort og tilpassbar med ergonomiske silikontupper og patentert Freebit™-forsterkere,
tilgjengelige i 3 størrelser.

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

3 x øreplugger i forskjellige størrelser
3 x Freebit i forskjellige størrelser
1 x ladekabel
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (s/i)

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 5,8 mm dynamisk driver
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Følsomhet: 102 dB SPL@1 kHz/1 mW
Maksimal SPL: 96 dB
Mikrofonens følsomhet: -40 dBV@1 kHz/Pa
Driverens impedans: 14 ohm
Bluetooth-overføringseffekt: < 9,5 dBm
Bluetooth-senders modulasjon: GFSK,
π/4-DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6
Bluetooth-versjon: 5.0
Hodetelefonens batteritype:
Litium-ion-batteri (110 mAh / 3,7 V)
Ladeboksens batteritype:
Litium-ion-batteri (850 mAh / 3,7 V)
Strømforsyning: 5 V, 1 A
Ladetid: < 2 timer fra tom
Musikkavspillingstid med BT på: opptil 10 t
Vekt: 85 g
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