
Funktioner
 Ægte adaptiv støjreduktion (4 mikrofoner) 

med Smart Ambient
  6 mikrofoner giver perfekte og støjfri 

samtaler med VoiceAware
 Ekstremt støv- og vandtætte
 Komfortabel, sikker pasform
 JBL’s berømte signaturlyd
 8+16 timers batteritid med hurtig 

opladning
 Tilpas din lydkontrol

Designet til bevægelse. Defineret af dig.
JBL Reflect Aero er designet med POWERFINS for en sikker pasform og Oval Tubes™ med 

bedre pasform, der giver komfort hele dagen. Den perfekte ledsager til din aktive livsstil. 

Hold fokus på dine mål med ægte adaptiv støjreduktion, mens Smart Ambient-teknologien 

gør, at du kan være opmærksom på dine omgivelser. Uanset om du går en tur eller dyrker 

seriøs træning, betyder 24 timers batteritid med hurtig opladning, at du aldrig misser et 

beat af dit personlige soundtrack, drevet af den fyldige JBL-signaturlyd. Og når det er tid 

til at tale, hjælper 3 mikrofoner på hvert støv- og vandtætte (IP68) ørestykke med at sikre 

perfekte opkald, lige meget hvor du kommer hen.
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Hvad er der i æsken:
1 x JBL Reflect Aero-øretelefoner
1 x 3 størrelser ørespidser 
1 x POWERFINS-adaptere i tre størrelser
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x opladningsetui
1 x garanti/advarselsark
1 x lynvejledning/sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: 6,8 mm/0,268" dynamisk 

enhed
		Strømforsyning: 5 V/1 A
		Øretelefon: 6,65 g pr. stk. (13 g i alt)
		Opladningsetui: 45 g
		Batteritype (øretelefoner): Litium-ion-polymer 

(65 mAh, 3,85 V)
		Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-polymer 

(400 mAh, 3,85 V)
		Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
		Taletid med aktiv støjreduktion slået til:  

op til 3,5 timer
		Taletid med aktiv støjreduktion slået fra:  

op til 4,5 timer
		Musikafspilningstid med Bluetooth tændt og 

aktiv støjreduktion slukket: op til 8 timer
		Musikspilletid med Bluetooth og aktiv 

støjreduktion tændt: op til 7 timer
		Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
		Impedans: 16 ohm
		Følsomhed: 99 dB SPL@ ved 1 kHz
		Maksimal SPL: 94 dB
		Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
		Bluetooth-version: 5.2
		Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.8
		Frekvensområde for Bluetooth-sender:  

2400 GHz – 24.835 GHz
		Bluetooth-sendereffekt: < 12 dBm
		Bluetooth-sendermodulation:  

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

Funktioner og fordele
Ægte adaptiv støjreduktion (4 mikrofoner) med Smart Ambient
Hør mere af det, du vil – og mindre af det, du ikke vil. Ægte adaptiv støjreduktion (4 mikrofoner) 
med Smart Ambient tilpasses automatisk for at eliminere forstyrrende lyde, mens du fastholder 
opmærksomheden på dine omgivelser, uanset hvor du er.

 6 mikrofoner giver perfekte og støjfri samtaler med VoiceAware
Du fortjener at blive hørt. Derfor sikrer 3 stråleformende mikrofoner på hvert ørestykke, at din 
stemme altid går højt og tydeligt igennem, selv når det blæser. Og du kan høre det selv, 
da VoiceAware lader dig styre, hvor meget du hører din egen stemme under opkald.

Ekstremt støv- og vandtætte
De støv- og vandtætte (IP68) JBL Reflect Aero-øretelefoner er den perfekte ledsager i al slags vejr. 
De er støvtætte til vandreture og strandfester og bygget til at fungere i 30 minutter ned til 
1,5 meters dybde – også i saltvand, blot du husker at skylle dem bagefter.

Komfortabel, sikker pasform
Hvorfor er JBL Reflect Aero den perfekte ledsager til heldagseventyr? Fordi de er designet med 
komfortable ovale rør™ og POWERFINS for en sikker, tætsluttende pasform, uanset om du er på job 
eller træner. Brug testen “Check My Best Fit” i JBL Headphones-appen for at finde din egen unikke 
pasform.

JBL’s berømte signaturlyd
Dynamiske 6,8 mm enheder fylder soundtracket til dit liv med kraftfuld lyd og fyldig bas, uanset om 
du mediterer eller sveder i fitnesscenteret.

8+16 timers batteritid med hurtig opladning
Gå aldrig glip af et beat med 8 timers strøm i øretelefonerne plus 16 i opladningsetuiet (eller 7+14 
med adaptiv støjreduktion slået til). Har du brug for et hurtigt boost? Bare rolig – du kan oplade til 
4 timers ekstra spilletid på bare 15 minutter.

Tilpas din lydkontrol
Tilpas alle funktioner med JBL Reflect Aero-kontrollerne, så du kan styre dine øretelefoner 
med hænderne. Når du henter My JBL Headphones-appen, finder du et komplet udvalg af 
tilpasningsmuligheder for hver øretelefon. Tilpas EQ til dine lydpræferencer, vælg din foretrukne 
stemmeassistent, styr stemmebeskeder og meget mere.
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