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Suunniteltu liikkumiseen, jonka rajat määrität sinä.

Nauti vapaudesta, jota JBL Reflect Flow -kuulokkeet tarjoavat. Harjoittelitpa sitten 

kuntosalilla tai liikuitpa ulkona, tukevat täysin langattomat JBL Reflect Flow -kuulokkeet 

aktiivisen elämäntyylisi osa-alueita. Sen lisäksi, että niiden avulla voi vaihtaa raitoja, 

hallita puhelinsoittoja ilman käsiä ja käyttää ääniavustajaa, ovat Reflect Flow -kuulokkeet 

IPX7-tason veden- ja hienkestävät, ja ne tarjoavat 10 tunnin jatkuvan toistoajan sekä 

latauskotelon mahdollistamat 20 lisätuntia. Voit myös nauttia Ambient Aware -toiminnosta, 

jonka ansiosta voit kuulla, mitä ympärilläsi tapahtuu samalla, kun nautit musiikista. Lisäksi 

TalkThru-ominaisuus mahdollistaa keskustelemisen kuulokkeita poistamatta. Muokattavien 

korvainserttien ja Freebit-sovitteiden ansiosta mukavat ja hyvin paikallaan pysyvät Reflect 

Flow -kuulokkeet tuottavat tunnusomaista, voimakasta JBL:n ääntä, joka on suunniteltu 

liikkuessa nautittavaksi.

Aidosti langattomat urheilukuulokkeet
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Pakkauksen sisältö:
1 x REFLECT FLOW
3 x pari erikokoisia korvasovitteita
3 x pari erikokoisia Freebit-sovitteita
1 x latauskotelo
1 x latauskaapeli
1 x takuu-/varoituskortti (W/!)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S/i)

Tekniset tiedot:
 Elementin koko: 5,8 mm:n 

dynaaminen elementti
 Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
 Herkkyys: 102 dB SPL@1 kHz/1 mW
 Korkein äänenpainearvo: 96 dB
 Mikrofonin herkkyys: -40 dBV@1 kHz/Pa
 Elementin impedanssi: 14 ohmia
 Bluetooth-lähettimen teho: < 9,5 dBm
 Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Bluetooth-taajuus: 2,402–2,480 GHz
 Bluetooth-profiilin versio: A2DP 1.3; 

AVRCP 1.5;  HFP 1.6
 Bluetooth-versio: 5.0
 Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioniakku 

(110 mAh / 3,7 V)
 Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioniakku 

(850 mAh / 3,7 V)
 Virtalähde: 5 V, 1 A
 Latausaika: Alle 2 tuntia tyhjästä täyteen
 Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 10 tuntia
 Paino: 85g

Ominaisuudet ja hyödyt  

Aidosti langaton
Hyödynnä langattomuuden tuomaa vapautta liikkuessasi. Treenaa, kuuntele musiikkia ja hallitse 
puheluita vailla huolta sotkeutuvista johdoista.

Handsfree-stereopuhelut ja helppokäyttöinen ääniavustaja
Hallitse musiikkia ja soittoja helposti tai hanki tietoa ääniavustajaltasi napinpainalluksella.

Ambient Aware ja TalkThru
Varustettu Ambient Aware -järjestelmällä, jotta tiedät ulkotiloissa paremmin mitä ympärilläsi 
tapahtuu, ja TalkThru-järjestelmällä, jotta voit keskustella helposti poistamatta kuulokkeita.

Vedenpitävä
IPX7-tason vedenpitävyys mahdollistaa kovimmatkin harjoitukset kelissä kuin kelissä.

30 tunnin akunkesto ja pikalataus
Riittävästi virtaa viikon treeneihin tai koko päivän hauskanpitoon, sillä korvanapit toistavat 10 tuntia, 
ja latauskotelossa on lisäksi 20 tunnin edestä virtaa. 10 minuutin pikalataus palauttaa sinut peliin 
yhdeksi lisätunniksi.

JBL:lle ominainen sointi
5,8 mm:n elementit ja JBL:lle ominainen äänentoisto lisäävät potkua soittolistoihisi.

Ergonominen istuvuus
Parempaa mukavuutta ja muokattavuutta ergonomisten silikoni-inserttien ja patentoitujen, 3 koossa 
saatavilla olevien Freebit™-sovitteiden ansiosta.
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