
Sporthörlurar från JBL som driver dig fram mot dina mål.

Som optimal träningspartner kombinerar Reflect senaste designen med innovativa funktioner. 

Med legendariskt ljud i hörlurar anpassade för träning är du en bra bit på väg att nå dina 

träningsmål. De är gjorda för att sitta säkert i öronen och har örontoppar som sitter fast och tål 

de mest intensiva träningspass och levererar inspirerande musik som får dig att jobba hårdare.

Egenskaper i korthet
 Tydligt reflekterande, svettsäker sladd 

 Ergonomiska örontoppar och vinklade   
 snäckor 

 Kabelsystem som drar till sig ordentligt.

 Förlängningskabel för “exakt rätt längd”.

 iOS®- eller universalfjärrkontroll med mikrofon.

  Nyskapande JBL-kvalitetsljud. 

Reflect
In-ear-sporthörlurar klara för träningspasset. 
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Tydligt reflekterande, svettsäker sladd
Var synlig, i alla förhållanden – Reflects sladd är väl synlig i dåligt ljus, idealiskt för de som springer 
på kvällar.

Ergonomiska örontoppar och vinklade snäckor 
Utformade för att sitta kvar vad du än utsätter dem för.

Kabelsystem som drar till sig ordentligt.
Inbyggda magneter håller lurarna beredda, när de inte används hänger du dem bara runt halsen så 
klickas de ihop. Aldrig mer lösa kablar!

Förlängningskabel för “exakt rätt längd”.
Kabelalternativ på enklaste sätt – placera din musikspelare precis var du vill. Kort längd är perfekt för 
armbandstillbehör och lång längd om du har enheten vid höften eller i en ficka.

iOS®- eller universalfjärrkontroll med mikrofon.
Anslutning. Enkelhet. Själsfrid. Svara i telefon, ha koll på låtar och ändra volym med ordentliga, 
svettsäkra reglage på kabeln. Välj iOS® för Apple-enheter eller universal för kompatibilitet med de 
flesta andra enheter.

Nyskapande JBL-kvalitetsljud. 
Dubbla 8,5-mm element ger dundrande bas och tydliga röster för optimal träningsmusik.

Vad ingår?
1 par JBL Synchros Reflect in-ear-
sporthörlurar med 3-knapps fjärrkontroll/
mikrofon och magnetiskt kabelsystem

3 storlekar på ergonomiska örontoppar 
för sport

Förlängningskabel  

Specifikationer 
  8,5-mm dynamiska premium-element

  Frekvensomfång: 10 Hz – 22 kHz 

  Anslutning: 3,5-mm minijack
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Reflect
In-ear-sporthörlurar klara för träningspasset. 


