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Utformade för rörelse. Definierade av dig.

Njut av friheten att orka längre med hörlurarna JBL Reflect Flow. De helt trådlösa hörlurarna 

JBL Reflect Flow är designade för att förstärka din aktiva livsstil, oavsett om du tränar 

på gymmet eller om du är på språng. Utöver möjligheten att byta spår, hantera samtal 

med handsfree-funktionen och att använda röstassistenten, är Reflect Flow vatten- och 

svettsäkra enligt IPX7 och ger 10 timmars oavbruten speltid, plus 20 extratimmar från 

laddfodralet. Du kan även aktivera Ambient Aware-funktionen som gör att du hör vad som 

händer omkring dig medan du lyssnar på musik. De har även en TalkThru-funktion som 

gör det möjligt att prata med andra utan att ta av hörlurarna. Reflect Flow-hörlurarna är 

bekväma och säkra tack vare sina anpassbara örontoppar och Freebit-inlägg, och levererar 

JBL:s kraftfulla signaturljud, utformat för rörelse.

Helt trådlösa sporthörlurar
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Detta finns i lådan:
1 x REFLECT FLOW

3 x örontoppar i olika storlek

3 x Freebit i olika storlek

1 x laddfodral

1 x laddkabel

1 x garantisedel/varning

1 x snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
 Elementstorlek: 5,8 mm dynamiska element
 Frekvensåtergivning: 20 Hz  –  20 kHz
 Känslighet: 102 dB SPL vid 1 kHz, 1 mW
 Maximal SPL: 96 dB
 Mikrofonkänslighet: -40 dBV vid 1 kHz/Pa
 Elementets impedans 14 ohm
 Bluetooth-sändareffekt: <9 dBm
 Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Bluetooth-frekvens: 2,402–2,480 GHz
 Bluetooth-profilversion A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP 1.6
 Bluetooth-version: 5.0
 Headsetbatteri: Litium-jonbatteri 

(110 mAh, 3,7 V)
 Batterityp i laddfordral: Litium-jonbatteri 

(850 mAh, 3,7 V)
 Strömförsörjning: 5 V, 1 A
 Laddningstid: <2 timmar från tomt batteri
 Speltid med BT på: upp till 10 timmar
 Vikt: 85 g

Funktioner och fördelar 

Helt trådlösa
Upptäck den trådlösa livsstilens frihet när du är på språng. Nu kan du lyssna på musik, prata i 
telefon eller köra ett träningspass utan att bekymra dig om trassliga sladdar som begränsar din 
rörlighet.

Handsfree-stereosamtal med enkel åtkomst via din röstassistent
Sköt musik och samtal på ett smidigt sätt och få information av röstassistenten genom en enkel 
knapptryckning.

”Ambient Aware” och ”TalkThru”
Ambient Aware ger extra uppmärksamhet utomhus och TalkThru gör att du kan samtala utan att ta 
av hörlurarna.

Vattentåliga
IPX7-klassificeringen innebär att du kan genomföra din tuffaste träning, oavsett väder.

30 timmars batteritid och snabbladdning
Räcker för en veckas träning eller en hel dags nöje, med 10 timmar i öronsnäckorna samt 
20 timmar extra i laddfodralet. Tio minuters snabbladdning gör att du kan köra en hel timme till.

JBL:s signaturljud
Högtalarelementet på 5,8 mm ger JBL:s signaturljud med ett kraftfull bastryck för alla dina 
spellistor.

Ergonomisk passform
Bättre anpassning och komfort med ergonomiska silikontoppar och patenterade Freebit™-
förstärkare i tre storlekar.
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