
Funktioner

 Totalt trådløse

 Håndfri opkald i stereo med nem adgang 
til din stemmeassistent

 Ambient Aware og TalkThru

 Vandtætte

 30 timers batterilevetid + lynopladning

 Den berømte JBL-signaturlyd

 Ergonomisk pasform

Designet til bevægelse. Defineret af dig.

Nyd friheden til at nå endnu længere med JBL Reflect Flow-hovedtelefonerne. Uanset om 

du er i træningscentret eller på farten, vil de totalt trådløse JBL Reflect Flow-hovedtelefoner 

fremme alle aspekter af din aktive livsstil. Du kan styre afspilningen, håndtere håndfri opkald 

og bruge din stemmeassistent. Tilmed er Reflect Flow hovedtelefonerne IPX7 vand- og 

svedtætte. De giver dig 10 timers uafbrudt spilletid plus 20 ekstra timer i opladningsetuiet. 

Du bliver også glad for Ambient Aware-funktionen, som lader dig høre, hvad der sker 

omkring dig, mens du nyder din musik. Og med TalkThru-funktionen kan du føre en samtale 

uden at tage hovedtelefonerne af. Reflect Flow giver dig den kraftfulde JBL-signaturlyd. 

Hovedtelefonerne er designet til bevægelse og sidder komfortabelt og sikkert takket være 

de justerbare ørepropper med Freebit-tilbehør.

Totalt trådløse sportshovedtelefoner
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Hvad er der i æsken:
1 x REFLECT FLOW
3 x størrelser ørepropper
3 x Freebit-størrelser
1 x opladningsetui
1 x opladningskabel
1 x garanti/advarselsark
1 x lynguide/sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
 Enhedsstørrelse: 5,8 mm dynamisk enhed
 Frekvensområde: 20Hz – 20kHz
 Følsomhed: 102 dB SPL@1kHz/1mW
 Maksimal SPL: 96 dB
 Mikrofonfølsomhed: -40 dBV@1kHz/Pa
 Impedans: 14 ohm
 Bluetooth-sendereffekt: < 9,5 dBm
 Bluetooth-sendermodulation: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,480 GHz
 Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3; 

AVRCP 1.5;  HFP 1.6
 Bluetooth-version: 5.0
 Batteritype (hovedtelefoner): Litium-ion batteri 

(110 mAh / 3,7 V)
 Batteritype (opladningsetui): Litium-ion batteri 

(850 mAh / 3,7 V)
 Strømforsyning: 5 V , 1 A
 Opladningstid: < 2 timer for et tomt batteri
 Musikafspilningstid med BT aktiveret: 

op til 10 timer
 Vægt: 85 g

Funktioner og fordele 

Totalt trådløse
Oplev friheden ved den trådløse livsstil på farten. Nu kan du træne, høre musik og håndtere opkald 
uden at bekymre dig om sammenfiltrede ledninger.

Håndfri opkald i stereo med nem adgang til din stemmeassistent
Håndter musik og opkald uden besvær, og få information fra din stemmeassistent med et tryk på en 
knap.

Ambient Aware og TalkThru
Ambient Aware holder dig i kontakt med omgivelserne udendørs, og med TalkThru kan du nemt føre 
en samtale uden at tage hovedtelefonerne af.

Vandtætte
De IPX7-vandtætte hovedtelefoner hjælper dig gennem den hårdeste træning i alt slags vejr.

30 timers batterilevetid + lynopladning
 Med 10 timers spilletid i ørepropperne plus 20 ekstra timer i opladningsetuiet har du strøm til en 
hel uges træning eller en lang dags underholdning. Med bare 10 minutters lynopladning får du en 
ekstra times musik.

Den berømte JBL-signaturlyd
Den dynamiske enhed på 5,8 mm leverer den berømte JBL-signaturlyd, som giver et kraftfuldt 
boost til alle dine playlister.

Ergonomisk pasform
Bedre komfort og tilpasning med de ergonomiske silikoneørepropper og det patenterede Freebit™-
tilbehør, som fås i tre størrelser.
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