
Funksjoner
 21 timers spilletid (7 timer som 

øreplugger / 14 timer i etui)
 Aktiv støyreduksjon med Smart Ambient
 Ørefinner for god passform
 JBL Signature Sound
 Multi AI innebygd
 Vanntett med reflekterende effekter
 Dual Connect + Sync-teknologi
 Håndfrie stereosamtaler med Auto-Pause
 My JBL Headphones

Designet for bevegelse – definert av deg.

Om du driver med yoga, jogging eller barre-trening, er JBL Reflect Mini NC sportsøreplugger 

det perfekte tilbehøret for din sportslige livsstil. Med aktiv støyreduksjon kan du fokusere 

på treningsmålet ditt uten distraksjoner, mens Smart Ambient-teknologien gjør at du er 

årvåken overfor omgivelsene, eller du kan chatte med en venn. Hver av ørepluggene kobles 

raskt til og uavhengig av hverandre, slik at du kan svare på anrop med hver enkelt øreplugg 

og tilordne unike funksjoner til venstre og høyre. Med 21 timers spilletid, ulike fargevalg 

med reflekterende effekter og IP67-klassifisering for vanntetthet, er dette de ultimate 

trådløse øreproppene.

Vanntette, helt trådløse NC ørepropper



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

Vanntette, helt trådløse NC ørepropper
  

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. JBL er et varemerke for
HARMAN International Industries, Incorporated som er registrert i USA og/eller andre land. Bluetooth®-ordmerket
og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av HARMAN
International Industries, Incorporated, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.
Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

Hva inneholder boksen?
1 x REFLECT Mini NC
3 x størrelser på ørepropper
3 x størrelser på ørefinner
1 x ladeetui 
1 x USB-C ladekabel
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (s/i)

Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 6 mm / 1/4" dynamisk driver
	Strømforsyning: 5 V, 400 mA
	Øreplugg: 6,8 g per stk. (13,6 g samlet)
	Ladeetui: 45.4 g
		Ørepluggenes batteritype: Litium-ion-batteri 

(50 mA / 3,7 V)
		Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri 

(300 mA / 3,7 V)
	Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
		Musikkavspillingstid med BT på: 

opptil 7 timer
		Musikkavspillingstid med BT på og ANC på: 

opptil 6 timer
	Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
	Impedans: 16 Ohm
	Følsomhet: 97 dB SPL ved 1 kHz
	Maksimum SPL: 96 dB
		Mikrofonens følsomhet: -32 dBV / Pa ved 

1 kHz (TBC)
	Bluetooth-versjon: 5.1
		Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Bluetooth-senderens effekt: <10 dBm (TBC)
		Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK

Funksjoner og fordeler 
21 timers spilletid (7 timer som øreplugger / 14 timer i etui)
Med den lange batterilevetiden kan du spille mye lenger eller presse deg selv mye hardere, 
uten å måtte stoppe opp for å lade.

Aktiv støyreduksjon med Smart Ambient
Steng ute det du ikke ønsker, eller hør mer av det du hører på. Med Smart Ambient-
teknologien kan du jogge trygt på gaten eller holde kontakten med venner under treningen.

Ørefinner for god passform
Velg mellom tre forskjellige ørefinner for å få en perfekt, stabil og komfortabel passform.

JBL Signature Sound
Overlegen lyd både innendørs og utendørs gir deg riktig fokus og motivasjon for enhver 
situasjon, enten du er innendørs eller ute etter naturen.

Multi AI innebygd
Gjør det enkelt. Du er aldri mer enn et ord fra Hey Google eller Amazon Alexa, som er der for å 
gjøre alt du ønsker å gjøre en lek.

Vanntett med reflekterende effekter
Kom deg videre. Bli så våt som du bare vil uten å måtte bekymre deg, takket være IP67-
klassifisering for vanntetthet/svette. Med den reflekterende JBL-logoen for bedre synlighet og 
et utvalg av kule farger, kan du være både stilfull og trygg samtidig.

Dual Connect + Sync-teknologi
Det spiller ingen rolle hvilken øreplugg du tar ut av etuiet først. Du kan svare på anrop, justere 
volumet eller bruke taleassistenten på hvert av ørene, slik at du kan holde deg fleksibel og aldri 
blir unødig forstyrret.

Håndfrie stereosamtaler med Auto-Pause
Ørepluggene dine har det. Venstre og høyre mikrofon fanger deg opp i stereo under 
telefonsamtaler. Ta dem ut, og de setter musikken på pause. Du trenger ikke engang 
tenke på det.

My JBL Headphones
My JBL Headphones Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen 
med denne gratisappen.


