REFLECT FIT

Trådløse hovedtelefoner med pulsmåler

Træn stærkere med din yndlingsmusik.

Funktioner

De trådløse JBL Reflect Fit Heart Rate sportshovedtelefoner med den berømte JBL-lyd

Den berømte JBL-lyd

er designet til at optimere din træning. Pulsmåler-teknologien er kompatibel med de

Løbende puls-måling

fleste pulsmålende fitness-apps, så du kan sende pulsmålingen direkte til din telefon for

Håndfri opkald + vibration

dataanalyse og modtage realtids-opdateringer gennem hovedtelefonerne med et enkelt

Sikker, ergonomisk pasform

tryk. Den sikre pasform og det ergonomiske design tilpasser sig dine bevægelser, så
intet kommer i vejen for din træning. Sammen med den svedsikre konstruktion gør det
JBL Reflect Fit til den perfekte træningspartner. Reflect Fit er ikke kun fantastiske til
træning. De er den perfekte partner til hele din aktive livsstil med 10 timers batteritid og en
integreret mikrofon, der vibrerer ved opkald, så du aldrig går glip af et beat eller et opkald.

10 timers batteritid
Svedsikre

REFLECT FIT

Trådløse hovedtelefoner med pulsmåler

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Den berømte JBL-lyd
I mere end 70 år har JBL skabt den nøjagtige, naturligt artikulerede lyd, man finder i biografer, på
scener og i pladestudier over hele verden. Den legendariske JBL-lyd er nu tilgængelig overalt, hvor
den personlige lyd befinder sig.

1 sæt JBL Reflect Fit hovedtelefoner

Løbende puls-måling
Få øjeblikkelige pulslæsninger uden at røre ved din telefon eller enhed.
Håndfri opkald + vibration
Gå aldrig glip af et opkald takket være Call Vibration Alerts – hovedtelefonerne vibrerer, når du
modtager et opkald.

3 størrelser af ergonomiske sportsørepropper
(S, M, L)
1 etui
1 opladningskabel
1 lynvejledning
1 garantibevis
1 advarselsblad
1 sikkerhedsdatablad

Tekniske speciﬁkationer:

Sikker, ergonomisk pasform
Let og fleksibelt nakkebøjle-design kombineret med ergonomiske ørepropper (Freebit™) sørger for, at
hovedtelefonerne bliver siddende, hvor de skal, under selv den mest intensive træning.

Førsteklasses 5,8 mm dynamisk enhed

10 timers batteritid
15 minutters hurtig opladning giver 1 times musikafspilning.

Frekvensområde: 10 Hz – 22 kHz

Svedsikre
Øg træningsintensiteten uden problemer. Med IPX5-niveau er disse hovedtelefoner bygget til at
fungere, uanset hvor meget du sveder.

Batteritid med pulsmåling slået til: op til
10 timer
BT-senders frekvensområde:
2.402 – 2.480 GHz
Transmittereffekt: < 4 dBm
BT-sendermodulation: GFSK, π/4-DQPSK,
8-DPSK
Batterikapacitet: 3,7/200 mAh
Vægt: 37 g
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