Vandtætte og totalt trådløse sportsøretelefoner med støjreduktion

Træn til det yderste. Med stil.

Funktioner

JBL Reflect Flow Pro-øretelefonerne er designet til at forbedre dine præstationer med

Adaptiv støjreduktion med Smart
Ambient
JBL’s berømte signaturlyd
 Perfekte samtaler, nul støj
IP68-beskyttelse og sikker pasform
30 timers spilletid med Qi-kompatibel,
trådløs opladning
Få hjælp bare ved at bruge din stemme
Nem og fleksibel touch-betjening
Maksimer komforten for bedre ydelse
Dobbelt tilslutning + synkronisering

POWERFINS, så de passer sikkert i dine ører. Løft din motivation med den fantastiske
JBL-signaturlyd, og nyd op til 30 timers spilletid. Adaptiv støjreduktion beskytter dig mod
uønsket støj, uanset om du arbejder eller træner. Smart Ambient er en behagelig bonus, når
du løber på gaden eller tager en hurtig snak. De tre mikrofoner på hvert ørestykke sikrer
perfekt stemmeklarhed ved alle opkald eller møder, selv i vinden. Arbejd eller træn hvor som
helst med IP68-beskyttelse mod sved, regn eller støv. Brug for hjælp? Tal med Google eller
Alexa blot ved at bruge din stemme!

Vandtætte og totalt trådløse sportsøretelefoner med støjreduktion

Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

 daptiv støjreduktion med Smart Ambient
A
Hør mere af det, du vil have, og mindre af det, du ikke vil have. Den adaptive støjreduktion justeres
automatisk eller via appen My JBL Headphones, så du får styr på forstyrrelser og løfter din motivation.
Med Smart Ambient kan du føle dig sikker på gåture og løbeture. Du får også mulighed for at tale med en
ven, mens du lytter til musik.

1 x JBL Reflect Flow Pro TWS-hovedtelefoner
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x opladningsetui
1 x 3 størrelser ørespidser
1 x POWERFINS-stabilisatorer i fire størrelser
1 x garanti/advarselsark
1 x lynvejledning / 1 x opsætningsvejledning til
Google Assistent / 1 x opsætningsvejledning til
Amazon Alexa / sikkerhedsark

JBL’s berømte signaturlyd
Reflect Flow Pro-øretelefonerne lyder lige så godt, som de ser ud. De dynamiske enheder på 6,8 mm
leverer den utrolige JBL-signaturlyd, uanset om du er på kontoret eller træner udendørs.
P erfekte samtaler, nul støj
Du skal aldrig bekymre dig om, at din stemme falder ud, når du er udenfor, i en menneskemængde eller
løber på en blæsende dag. Med to stråleformende mikrofoner plus en tredje til vindundertrykkelse kan du
holde forbindelsen, uanset hvor du er. Du får krystalklar lyd uden udfald i begge ender af samtalen.
IP68-beskyttelse og sikker pasform
Med den ekstreme IP68-vand- og støvtæthed kan du træne i alle vejrforhold. Du kan endda surfe med
dine JBL Reflect Pro-øretelefoner eller skylle dem af efter træning. Helt uden bekymringer. De er designet
til at løfte dine præstationer, og med PowerWings™ ørespidser i fire størrelser sidder de sikkert og
komfortabelt i dine ører.
30 timers spilletid med Qi-kompatibel, trådløs opladning
Arbejd eller træn på farten med den Qi-kompatible trådløse opladning. Med 10 timers strøm i
øretelefonerne - og 20 i etuiet - har du problemfri forbindelse hele dagen. Intet kan stoppe dig.
Få hjælp bare ved at bruge din stemme
Få hjælp fra din foretrukne stemmeassistent med din stemme eller et tryk på øretelefonen. Tænd den
aktive støjreduktion eller Ambient Aware, tjek batterilevetiden, eller sluk for JBL Reflect Flow Pro - blot
med din stemme og Hey Google. Brug den helt nye app My JBL Headphones til nemt at indstille dine
foretrukne stemmeassistenter.
Nem og fleksibel touch-betjening
Hvis du får et opkald under din løbetur eller midt i en yogatime, kan du besvare eller afvise det med et
enkelt tryk på øretelefonen. Aktiver din stemmeassistent, start eller stop din musik, eller juster lydstyrken
i en af øretelefonerne med et enkelt tryk. Du kan også hente den gratis My JBL Headphones-app for at
tilpasse øretelefonernes Pro-lyd og funktionalitet.
Maksimer komforten for bedre ydelse
Det sidste, du har brug for, er, at dine øretelefoner gør ondt eller falder ud, mens du træner. Brug appen
JBL Headphones og funktionen Check My Best Fit for at få den bedste lyd og maksimal komfort. Ved at
teste for lydlækage, mens du bruger øretelefonerne, bestemmer appen hurtigt, hvordan du opnår den
bedste pasform med ørespidserne.
Dobbelt tilslutning + synkronisering
Så snart du åbner etuiet, starter Bluetooth-synkroniseringen med dobbelt tilslutning, som giver en
ultrastabil forbindelse. Desuden kan du tilpasse funktionaliteten af hvert ørestykke via appen og bruge et
af dem eller begge til at håndtere opkald, musik og stemmeassistent, så du sparer på batteriet. Mens du
nyder musik fra én øretelefon, bliver den anden i etuiet og oplader, så du får uendelig underholdning!
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Tekniske speciﬁkationer:
Enhedsstørrelse: 6,8 mm / 0.27" dynamisk
enhed
Strømforsyning: 5 V / 1 A
Ørestykke: 7,2 g per styk (14,4 g kombineret)
Opladningsetui: 61,50 g
Batteritype (headset): Li-polymer (85 mA/ 3,7 V)
Batteritype (opladningsetui): Li-polymer
(540 mA/3,85 V)
Opladningstid: 2 timer fra helt afladet
Trådløs opladningstid: 3,5 timer fra helt afladet
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv
støjreduktion slukket: op til 10 timer
Musikspilletid med Bluetooth og aktiv
støjreduktion tændt: op til 8 timer
Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL: 94 dB
Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version: 5
Bluetooth-profilversion: A2DP vers.
1.3 AVRCP vers. 1.6 HFP vers. 1.7
Frekvensområde for Bluetooth-sender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt: 10 dBm
Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Maksimal brugstemperatur: 45˚C
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