Vanntette, helt trådløse og aktivt støydempende NC-sportsørepropper

Tren på det ekstreme. Med stil.
JBL Reflect Flow Pro-ørepropper er designet for å forbedre ytelsen din, med POWERFINS
som gjør at de sitter godt i ørene dine. Få opp motivasjonen med fantastisk JBL Signature
Sound og opptil 30 timers spilletid. Adaptiv støydemping («NC») beskytter deg mot uønsket
støy, enten du jobber eller trener. Smart Ambient holder deg komfortabel når du løper på
gatene og lar deg ha raske samtaler. De tre mikrofonene på hver ørepropp sikrer en optimal
stemmeklarhet for alle samtaler og møter, selv i vind. Arbeid eller tren hvor som helst med
IP68-beskyttelse mot svette, regn og støv. Trenger du hjelp? Snakk med Google eller Alexa
bare ved hjelp av stemmen din!
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Vanntette, helt trådløse og aktivt støydempende NC-sportsørepropper

Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
Adaptiv støydemping med Smart Ambient
Hør mer av det du ønsker og mindre av det du ikke ønsker. Adaptiv støyreduksjon justeres automatisk
eller via My JBL Headphones-appen for å kontrollere distraksjoner og stimulere motivasjonen. Smart
Ambient hjelper deg å føle deg trygg når du går og løper, eller lar deg chatte med en venn mens du lytter
til musikk.
JBL Signature Sound
Reflect Flow Pro-ørepropper høres like bra ut som de ser ut, og bruker 6,8 mm dynamiske drivere til å
levere den utrolige JBL Signature Sound, enten du er på kontoret eller trener intensivt ute i friluft.
Perfekte anrop – null støy
Du behøver aldri bekymre deg for at stemmen din skal falle ut når du er ute, i en folkemengde eller løper
på en dag med vind. To stråleformende mikrofoner pluss en ekstra for vinddemping sikrer at du holder
forbindelsen uansett hvor du er – med krystallklar lyd og ingen lydproblemer (for begge parter!) under
samtaler.
IP68-beskyttelse og pålitelig passform
Den ekstreme IP68-beskyttelsen mot vann og støv betyr at du enkelt kan trene på land i alle slags
værforhold; dette gjelder også når du surfer med JBL Reflect Pro-ørepropper, eller skyller dem etter en
treningsøkt – smidig, problemfritt og helt uten bekymringer. Øreproppenes PowerWings™ er designet for
å gi bedre ytelse, og med fire størrelser holder de seg trygt og komfortabelt i ørene dine.
30 timers spilletid med trådløs Qi-kompatibel lading
Arbeid eller tren på farten med Qi-kompatibel trådløs lading. Ingenting kan stoppe deg med 10 timers
batterikapasitet i øreproppene og 20 i etuiet – sømløs tilkobling hele dagen.
Tilkall en assistent med stemmen din
Aktiver din foretrukne stemmeassistent med stemmen din, eller ved å berøre øreproppen. Med Hey
Google kan du enkelt bruke stemmen din til å aktivere ANC eller Ambient Aware, eller f.eks. sjekke
batteriet og slå av JBL Reflect Flow Pro-enheten. Angi dine foretrukne stemmeassistenter enkelt med den
helt nye My JBL Headphones-appen.
Tilpassbar berøringskontroll med full tilgang
Hvis du får et anrop under løpeturen eller yoga-økten, kan du svare eller avvise med et enkelt trykk
på øreproppen. Koble til taleassistenten, start eller stopp musikken, eller juster volumet i øreproppene
med et raskt trykk, eller ved å laste ned My JBL Headphones-appen gratis for å tilpasse Reflect Flow
Pro-lyden og -funksjonaliteten.
Øk komforten for å forbedre ytelsen
Det siste du trenger er ørepropper som gjør vondt eller faller ut mens du trener. Bruk JBL Headphonesappen og ‘Check My Best Fit’-funksjonen for å få best mulig lyd og komfort. Ved å teste etter lydlekkasje
under bruk av hodetelefonene, kan appen raskt finne ut når øreproppene gir deg best mulig passform.
Dual Connect + Sync
Fra det øyeblikket du åpner etuiet, starter ‘Dual Connect + Sync’ en synkroniseringsprosess med
Bluetooth for å oppnå en ekstra stabil tilkobling. I tillegg kan du tilpasse funksjonaliteten til hver ørepropp
via appen, og bruke enten én eller begge til å styre samtaler, musikk, taleassistenter og batteribesparing.
Mens du nyter musikken fra én ørepropp, kan den andre lades opp i etuiet for å gi deg ubegrenset moro!
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1 x JBL Reflect Flow Pro TWS-øretelefoner
1 x USB-C ladekabel
1 x ladeetui
Ørepropper i 3 størrelser
POWERFINS-stabilisatorer i 4 størrelser
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x produkt QSG / 1 x Google Assistantoppsettsveiledning / 1 x Amazon Alexaoppsettsveiledning / sikkerhetsblad (S / i)

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 6,8 mm dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V 1 A
Ørepropp: 7,2 g per enhet (14,4 g kombinert)
Ladeetui: 61,5 g
Ørepluggenes batteritype: Li-polymer
(85 mA / 3,7 V)
Ladeetuiets batteritype: Li-Polymer
(540 mA / 3,85 V)
Ladetid: 2 timer fra tomt batteri
Ladetid, trådløst: 3,5 timer fra tomt batteri
Musikkavspilling med BT på og ANC av:
opptil 10 timer
Musikkavspilling med BT på og ANC på:
opptil 8 timer
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Impedans: 16 Ohm
Følsomhet: 100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimum SPL: 94 dB
Mikrofonens følsomhet: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon: 5.0
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
Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur: 45˚C
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