Trådløse sportshovedtelefoner med sikker pasform

Designet til bevægelse. Udformet af dig.

Funktioner

Kast dig ud i træningen med trådløse hovedtelefoner, der klarer enhver udfordring og matcher

Den berømte JBL-signaturlyd

din personlige stil. JBL Reflect Contour 2 er designet med en svedtæt letvægtskonstruktion

10 timers batteritid med lynopladning

af aluminium og en ørekrog, der er let at sætte på, så du kommer hurtigt af sted. Tilpas din

Sikker pasform

komfort med tre størrelser Freebit -adaptere, og få nem kontrol over musik og opkald med
en 3-knaps-fjernbetjening og mikrofon. Det reflekterende kabel gør dig ekstra synlig, når

Fjernbetjening med 3 knapper, mikrofon
og stemmeassistent

du træner i mørke. Og med 10 timers batteritid og den berømte JBL-lyd kan du holde dig i

Ergonomiske ørepropper

™

gang uden at gå glip af et eneste beat. Med et tryk på en knap kan du let styre dine opkald
og få adgang til stemmeassistenten.

Svedtætte
Reflekterende kabler

Trådløse sportshovedtelefoner med sikker pasform

Hvad er der i æsken:

Funktioner og fordele
Den berømte JBL-signaturlyd
Den verdensberømte JBL-lyd, som er perfektioneret i over 70 år, er tunet til at levere et
fantastisk soundtrack til dit aktive liv.
10 timers batteritid med lynopladning
Med trådløs Bluetooth® kan du streame lyd i 10 timer og holde musikken kørende fra
morgenturen i træningscenteret og gennem en hel dags arbejde. Genoplad batteriet på blot
15 minutter for at få en times afspilningstid.

Reflect Contour 2
3 størrelser ørepropper
3 adaptere
Opladningskabel
Sportsetui
1 garanti/advarselsark
1 kvikstartguide/sikkerhedsark

Tekniske speciﬁkationer:

Sikker pasform
Dual Lock-teknologien – en kombination af patenterede Freebit™-adaptere og ørekrogdesignet
– sikrer maksimal stabilitet og komfort til dine ører under den mest intense træning.

Førsteklasses 5,8 mm dynamisk enhed

Fjernbetjening med 3 knapper, mikrofon og stemmeassistent
Med et tryk på en knap kan du nemt styre din musik, dine opkald og stemmeassistenten.

Tilslutning: Mikro USB-kabel til hurtig
opladning

Ergonomiske ørepropper
Ved at kombinere de fleksible silikoneørepropper og de patenterede Freebit™-adaptere, der
begge fås i 3 forskellige størrelser, opnår du perfekt pasform og optimal lyd.
Svedtætte
Øg træningsintensiteten uden problemer. Disse hovedtelefoner er vandtætte med en
IPX5-klassificering, så de modstår selv den mest intense træning.
Reflekterende kabler
Designet til fremragende synlighed i mørke.
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Frekvensområde: 10 Hz–22 kHz
Impedans: 14 ohm

Understøtter: BT 4.2, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC-codec
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2.402–2.480 GHz
Bluetooth-senderens effekt: <4 dBm
Bluetooth-senderens modulation:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Batteritype: Genopladelig cylindrisk
litium-ion-celle (3,7 V 2 x 85 mAh)
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