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Suunniteltu liikkumiseen, jonka rajat määrität sinä.
JBL Reflect Aero -nappikuulokkeissa on hyvän istuvuuden varmistavat POWERFINS-

tehostimet sekä paremmin sopivat, koko päivän kestävän käyttömukavuuden takaavat 

Oval Tubes™ – täydelliset aktiiviseen elämäntyyliin. True Adaptive Noise Cancelling 

-vastamelutoiminto saa sinut keskittymään tavoitteisiin, ja Smart Ambient -ominaisuuden 

ansiosta pysyt valppaana ympäristön suhteen. Nopeasti latautuvan ja 24 tunnin kapasiteetin 

omaavan akun ansiosta nautit suosikkimusiikistasi tunnusomaisella JBL-soundilla ilman 

keskeytyksiä, olitpa sitten rauhallisella kävelylenkillä tai rankoissa treeneissä. Ja kun on 

aika puhua, IP68-tason pöly- ja vesitiiviiden kuulokkeiden kolme nappikohtaista mikrofonia 

auttavat varmistamaan erinomaiset puhelut kaikkialla.
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Pakkauksen sisältö:
1 pari JBL Reflect Aero -nappikuulokkeita
1 x 3 paria erikokoisia korvasovitteita 
1 x kolmenkokoisia POWERFINS-tehostimia
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x latauskotelo
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x tuotteen pikaopas/käyttöturvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 6,8 mm:n dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5 V 1 A
		Korvanappi: 6,65 g/kpl (yhteensä 13 g)/ 

0,0147 lbs/kpl (yhteensä 0,029 lbs)
	Latauskotelo: 45 g
		Kuulokeosan akun tyyppi: Litiumioni-polymeeri 

(65 mAh / 3,85 V)
		Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioni-polymeeri 

(400 mAh, 3,85 V)
	Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
		Puheaika vastamelutoiminto päällä:  

enintään 3,5 tuntia
		Puheaika vastamelutoiminto pois päältä: 

enintään 4,5 tuntia
		Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja aktiivinen 

melunvaimennus pois päältä: enintään 8 tuntia
		Musiikin toistoaika Bluetooth ja 

vastamelutoiminto päällä: enintään 7 tuntia
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Impedanssi: 16 ohmia
	Herkkyys: äänenpaineen taso 99 dB @ 1 kHz
	Äänenpaineen enimmäistaso: 94 dB
	Mikrofonin herkkyys: -38 dBV/Pa @ 1 kHz
	Bluetooth-versio: 5.2
		Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.8
		Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 

2,400–2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: < 12 dBm
		Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
	Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C

Ominaisuudet ja hyödyt
Aidosti mukautuva melunvaimennus (4 mikrofonia) ja Smart Ambient -tekniikka
Kuulet enemmän sitä, mitä haluat ja vähemmän sitä, mitä et halua. Aidosti mukautuva 
melunvaimennustekniikka (neljä mikrofonia) Smart Ambient -toiminnolla säätyy automaattisesti 
poistamaan äänihäiriötekijät ja pitää sinut valppaana ympäristön suhteen kaikkialla.

VoiceAware varmistaa täydelliset puhelut kuudella mikrofonilla ilman häiriöääniä
Ansaitset tulla kuulluksi. Siksi kolme beamforming-mikrofonia kummassakin korvanapissa 
varmistaa äänesi kuuluvan aina kirkkaasti ja selkeästi tuulisinakin päivinä. Ja kuulet sen itsekin, 
sillä VoiceAwaren avulla voit hallita, missä määrin kuulet omaa ääntäsi puhelujen aikana.

Erittäin pöly- ja vesitiivis
IP68-tason pöly- ja vesitiiviit JBL Reflect Aero -korvanapit ovat täydelliset kumppanit kaikkialla, 
sääolosuhteista riippumatta. Patikointiin ja rantabileisiin soveltuvat pöly- ja vesitiiviit kuulokkeet 
on myös suunniteltu toimimaan vedessä 30 minuutin ajan jopa metrin syvyydessä – myös 
suolavedessä, kunhan kuulokkeet muistetaan huuhdella puhtaaksi jälkeenpäin.

Miellyttävä ja hyvä istuvuus
Miksi JBL Reflect Aero -nappikuulokkeet ovat täydelliset koko päivän kestäviin seikkailuihin? Koska 
niissä on miellyttävät Oval Tubes™ ja POWERFINS, jotka takaavat varman ja tiiviin istuvuuden 
niin töissä kuin treeneissä. Voit etsiä omakohtaisen optimi-istuvuuden My JBL Headphones 
-sovelluksesta löytyvällä ”Check My Best Fit’’ -testillä.

JBL:lle ominainen soundi
Dynaamiset 6,8 mm:n kuuloke-elementit saavat elämäsi biisin soimaan sykähdyttävästi ja 
täyteläisellä bassolla, niin keskittyneenä meditoidessasi kuin salilla hikoillessasi.

8+16 tuntia nopeasti latautuvalla akulla
Nuottiakaan ei jää väliin, kun korvanapeissa riittää virtaa 8 tunniksi ja kotelossa 16 tunniksi. 
Mukautuvan melunvaimennuksen ollessa käytössä kestot ovat 7+14. Tarvitsetko nopeasti 
lisävirtaa? Ei hätää – akkuun saadaan ladattua nopeasti 4 lisätuntia vain 15 minuutissa.

Äänen säätöjä voi mukauttaa
Kaikki toiminnot käyttöön antavat JBL Reflect Aero -säätimet voidaan mukauttaa – näin kuulokkeita 
voidaan säätää ilman käsiä. My JBL Headphones -sovelluksen lataamalla saat kattavan valikoiman 
mukautusvaihtoehtoja kummallekin korvanapille. Taajuuskorjain voidaan mukauttaa omien 
äänentoistomieltymysten mukaan, ja voit valita haluamasi puhevustajan sekä päättää, haluatko 
opastavia äänikehotteita – sekä paljon muuta.
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