Lette, trådløse sportshodetelefoner

Funksjoner

Skapt for bevegelse. Definert av deg.
Vi presenterer trådløse øreplugger som er utformet for å passe til din idrettsglede og aktive

Signaturlyd fra JBL

livsstil. JBL Reflect Mini 2 passer til alle ørefasonger og -størrelser med ergonomiske

10 timers batterilevetid med hurtiglading

silikonplugger og patenterte

Freebit™-støttevinger

som er tilgjengelige i tre størrelser for

tilpasset komfort. Den svettesikre og lette aluminiumsutformingen er stilig og uanstrengt,

Lette

og en fjernkontroll med tre knapper og mikrofon gjør at anrop og musikk er lett tilgjengelige.

Fjernkontroll med tre knapper, mikrofon
og taleassistent

Reflekskabelen gjør at du er mer synlig i mørket. Og med ti timers levetid for et batteri som

Ergonomiske øreplugger

driver signaturlyd fra JBL, kan du holde deg i bevegelse uten å gå glipp av noe. Med et
knappetrykk kan du enkelt styre anrop og få tilgang til taleassistenten.

Svettesikre
Reflekskabler

Lette, trådløse sportshodetelefoner

Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
Signaturlyd fra JBL
Den verdenskjente lyden fra JBL som er utviklet over 70 år – finjustert for å gi din aktive livsstil
et fantastisk lydspor.
10 timers batterilevetid med hurtiglading
Trådløs Bluetooth strømmer lyd i ti timer så du kan bruke rockefoten fra morgentreningen og
hele veien gjennom arbeidsdagen. Hurtiglading av batteriet – fra 15 minutters lading får du en
times avspillingstid.

Reflect Mini 2
3 størrelser øreplugger
3 Freebit-støttevinger
Ladekabel
Sportsbæretaske
1 x garanti/advarsel
1 x hurtigstartveiledning / sikkerhetsdatablad

Tekniske spesifikasjoner

Lette
Utforming i superlett og robust aluminium for langvarig komfort gjennom alle dagens treningsog hverdagsaktiviteter.

Modellnavn: Reflect Mini BT2

Fjernkontroll med tre knapper, mikrofon og taleassistent
Med et knappetrykk kan du enkelt styre musikk eller anrop og få tilgang til taleassistenten.

Impedanse: 14 Ohm

Ergonomiske øreplugger
De fleksible ørepluggene i silikon og patenterte FreebitTM-støttevinger, som begge leveres i tre
forskjellige størrelser, gir maksimal fleksibilitet for tilpasning ved å kombinere størrelser til du
finner perfekt passform og lyd.
Svettesikre
Nå kan du trene enda hardere uten å bekymre deg over svette. Disse hodetelefonene er
vannbestandige i kategori IPX5, så de kan tåle selv de mest intense treningsøkter.

Premium 5,8 mm dynamisk driver
Frekvensområde: 10 Hz–22 kHz
Tilkobling: Mikro-USB-ledning for hurtiglading
Støtter: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5,
HFP v1.6, SBC-kodek
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,402–2,480 GHz
Bluetooth-senderens effekt: < 4 dBm
Bluetooth-senderens modulering:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Batteritype: Oppladbar sylinderformet
lithium-ion-celle (3,7 V, 2x85 mAh)

Reflekskabler
Utformet for best mulig synlighet i mørket.
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