Lätta, trådlösa sporthörlurar

Utformade för rörelse. Definierade av dig.

Funktioner

Vi presenterar en trådlös hörlur, utformad för att matcha ditt sportintresse med din aktiva

JBL:s signaturljud

livsstil. JBL Reflect Mini 2 med ergonomiska silikontoppar och patenterade Freebit™-

Tio timmars batteritid med snabbladdning

förstärkare passar alla öron, oavsett form och storlek. Finns i tre storlekar för anpassad

Låg vikt

komfort. Dess svettsäkra, lätta design i aluminum är stilren och enkel, medan en fjärrkontroll
med tre knappar och mikrofon gör att du alltid har musik och samtal nära till hands. Dess

Fjärrkontroll med tre knappar, mikrofon
och röstassistent

reflekterande kabel gör att du syns under dina nattpass. Med tio timmars batteritid som

Ergonomiska örontoppar

driver JBL:s signaturljud kan du fortsätta passet utan att missa en sekund av musiken. Med
ett enda knapptryck är det enkelt att hantera dina samtal och komma åt röstassistenten.

Svettsäkra
Reflekterande kabel

Lätta, trådlösa sporthörlurar

Detta ﬁnns i lådan:

Funktioner och fördelar
JBL:s signaturljud
Det världskända JBL-ljudet som har förfinats i över 70 år är nu redo att ge dig den mest
välljudande musiken som går hand i hand med din aktiva livsstil.
Tio timmars batteritid med snabbladdning
Trådlös Bluetooth strömmar ljud i tio timmar så att du kan rocka loss under morgonens
gympass och fortsätta med det under resten av arbetsdagen. Snabbladdning av batteriet på
15 minuter för en hel timmes uppspelning.
Låg vikt
Extremt lätt och slitstark aluminiumkonstruktion för långvarig komfort under alla dina idrottsliga
eller vardagliga aktiviteter.
Fjärrkontroll med tre knappar, mikrofon och röstassistent
Med ett enda knapptryck är det enkelt att hantera dina samtal och komma åt röstassistenten.
Ergonomiska örontoppar
Flexibla örontoppar i silikon och patenterade FreebitTM-förstärkare som båda finns i tre olika
storlekar möjliggör en optimal anpassning – blanda och matcha storlekar så att du får en
perfekt passform och det ultimata ljudet.
Svettsäkra
Öka träningsintensiteten utan problem. Tack vare IPX5-vattentäthetsklassning är hörlurarna
utformade för att klara av de mest intensiva träningspassen.
Reflekterande kabel
Utformade för optimal synlighet nattetid.
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Reflect Mini 2
Örontoppar i tre storlekar
Tre förstärkare
Laddningskabel
Sportfodral
1 x garantisedel/varning
1 x Snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska speciﬁkationer:
Modellbeteckning: Reflect Mini BT2
Premium 5,8 mm dynamiskt element
Frekvensomfång: 10 Hz – 22 kHz
Impedans: 14 Ohm
Anslutning: Mikro-USB-kabel för
snabbladdning
Stöd för: BT 4.0, A2DP v1.2, AVRCP v1.4,
HFP v1.6, SBC-kodek
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:
2,402 – 2,480 GHz
Bluetooth-sändarens effekt: < 4 dBm
Bluetooth-sändarens modulering:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri
(3,7 V 2x85 mAh)
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