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Var uppmärksam när du är aktiv. 

Få ut det mesta av träningen genom att filtrera vad du hör. Nya JBL Reflect Aware™ har 

både bästa brusreduceringen i klassen och en möjlighet att mixa in ljud utifrån så att du 

blir mer uppmärksam på omgivningen om du vill. Det gör dem till de mest mångsidiga 

sporthörlurarna på marknaden. JBL Reflect Aware™ är utformade för sport med unik 

reflekterande design och har klassiskt JBL-ljud och ergonomiskt utformade örontoppar 

som sitter på plats hur intensivt du än tränar. Svettåliga JBL Reflect Aware™ finns i 

färgerna blå, röd, svart och grönblå och behöver inget batteri eftersom de får både kraft 

och digitalt ljud från Lightning-kontakten på Apple-enheter.

Sporthörlur med Lightning-kontakt, brusreducering och Adaptive Noise Control
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Funktioner och fördelar 
Brusreducering
Stäng ute omvärlden för koncentrerad träning utan störningar – eller släpp in lite av omgivningen, 
om du hellre vill det. JBL Reflect Aware™ fungerar utan stort batteri vilket gör dem ännu mer 
lättanvända.    

Adaptiv bruskontroll
Justera nivån på det omgivande bruset så att du är medveten om vad som händer omkring dig vare 
sig du tränar inom- eller utomhus.

Lightning-kontakt
Eliminerar behovet av ett stort batteri genom att få kraft och ljud direkt från en Apple-enhet.  

JBL:s klassiska ljud 
I mer än 60 år har JBL utvecklat precist, naturligt ljud för bättre biografer, arenor och 
inspelningsstudior över hela världen. 

Svettåliga
Du behöver inte hålla igen med träningen bara för att vara rädd om hörlurarna, JBL Reflect Aware™ 
är svettåliga, vattentåliga och enkla att rengöra.

Ergonomiska örontoppar
Örontopparna är utformade för att stänga ute brus och sitta säkert på plats.

Reflekterande kablar
De unikt designade kablarna är iögonfallande och trasselfria och gör att du syns extra bra när du tränar.

Appen My JBL Headphones 
Få ännu mer kontroll över och möjlighet att anpassa din lyssningsupplevelse med den här 
gratisappen. Genom din mobilenhet kan du skapa skräddarsydda EQ-inställningar och öppna alla 
andra inställningar och funktioner för hörlurarna.

Detta finns i lådan
1 par JBL Reflect Aware™-hörlurar
3 storlekar på ergonomiska örontoppar 
för sport
3 storlekar på örontoppar
1 väska
1 snabbguide
1 säkerhetsblad

Tekniska specifikationer 
  14,8 mm dynamiska element
  Frekvensomfång: 10 Hz–22 kHz
  Lightning-anslutning
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