Vandtætte, totalt trådløse sport-øretelefoner med støjreduktion

Designet til bevægelse, defineret af dig.

Funktioner

Uanset om du dyrker yoga, gymnastik eller løber, er JBL Reflect Mini NC sports-

21 timers afspilning (7 timer i ørestykker /
14 timer i etui)
Aktiv støjreduktion med Smart Ambient
Ørespidser til sikker pasform
Den berømte JBL-signaturlyd
 Indbygget multi-AI
Vandtæt med reflekterende detaljer
Dual Connect + Sync-teknologi
Håndfri stereoopkald med automatisk
pause
My JBL Headphones

øretelefonerne det perfekte match til din aktive livsstil. Med aktiv støjreduktion kan du
fokusere på dit træningsmål uden forstyrrelser. Takket være Smart Ambient-teknologien er
du stadig opmærksom på omgivelserne, og du kan snakke med vennerne. Hvert ørestykke
forbindes øjeblikkeligt og uafhængigt, så du kan foretage opkald med den enhed, du
foretrækker, og tildele unikke funktioner til venstre og højre. Med 21 timers spilletid, et
udvalg af reflekterende farver og IP67-vandtæthed er dette de ultimative trådløse sportsøretelefoner.

Vandtætte, totalt trådløse sport-øretelefoner med støjreduktion

Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
21 timers afspilning (7 timer i ørestykker / 14 timer i etui)
Takket være den lange batteritid kan du afspille meget længere eller presse dig selv hårdere
uden at skulle stoppe for at tage en opladningspause.
Aktiv støjreduktion med Smart Ambient
Bloker det, du ikke vil høre, eller hør mere af det, du gerne vil høre. Med Smart Ambientteknologien kan du løbe sikkert på gaden eller snakke med vennerne, mens du træner
igennem.
Ørespidser til sikker pasform
Vælg mellem tre forskellige ørespids-stabilisatorer for at finde en perfekt, stabil og behagelig
pasform.
Den berømte JBL-signaturlyd
Med fremragende lyd, både indendørs og udendørs, får du det rette fokus og motivation til
enhver situation, hvad enten du er i træningscenteret eller ude i naturen.
Indbygget multi-AI
Hold det enkelt. Du er aldrig mere end et ord væk fra Hey Google eller Amazon Alexa, som er
klar til at hjælpe dig med alt muligt - helt enkelt.
Vandtæt med reflekterende detaljer
Giv den gas. Bliv så våd, som du vil, uden at bekymre dig, for øretelefonerne er IP67 vand- og
svedtætte. Det reflekterende JBL-logo giver ekstra synlighed, og med et bredt udvalg af smarte
farver bliver du både stilfuld og sikker.
Dual Connect + Sync-teknologi
Det er ligegyldigt, hvilket ørestykke du først tager ud af etuiet. Du kan foretage opkald, justere
lydstyrken og bruge stemmeassistenten på begge ører. Denne fleksibilitet betyder, at du aldrig
bliver forstyrret i din træning.
Håndfri stereoopkald med automatisk pause
Dine øretelefoner klarer det hele. Mikrofoner til venstre og højre opfanger dig i stereo til
telefonsamtaler. Tag dem ud, og musikken pauses automatisk. Du behøver ikke engang tænke
over det.
My JBL Headphones
Få endnu mere kontrol og personlig tilpasning af din
lytteoplevelse med denne gratis app.

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

1 x REFLECT Mini NC
3 x størrelser ørepropper
3 x størrelser ørespids-stabilisatorer
1 x opladningsetui
1 x opladningskabel type-C
1 x garanti/advarselsark
1 x lynguide/sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:

Enhedsstørrelse: 6 mm dynamisk enhed
Strømforsyning: 5,0 V 400 mA
Ørestykke: 6,8 g/styk (13,6 g kombineret)
Opladningsetui: 45,4 g
Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-batteri
(50 mAh / 3,7 V)
Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-batteri
(300 mAh / 3,7 V)
Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
Musikafspilningstid med Bluetooth tændt:
op til 7 timer
Musikafspilningstid med Bluetooth og aktiv
støjreduktion tændt: op til 6 timer
Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 97 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL: 96 dB
Mikrofonfølsomhed: -32 dBV / Pa ved 1 kHz
(TBC)
Bluetooth-version: 5.1
Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: < 10 dbm (TBC)
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
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