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Håll dig i zonen med din favoritmusik.

JBL Reflect Fit trådlösa sporthörlurar med hjärtfrekvensmätning och JBL:s signaturljud 

är designade för att hjälpa dig träna i zonen. Med teknologi som mäter hjärtfrekvens 

(kompatibel med de flesta fitnessappar som kontrollerar hjärtfrekvens) kan du strömma 

pulsavläsningarna direkt till din telefon för dataanalys och få uppdateringar i realtid genom 

hörlurarna med bara ett enda tryck. Ergonomisk design för säker passform som anpassar 

sig efter dina rörelser så att du får en störningsfri upplevelse. Detta, tillsammans med en 

svettsäker konstruktion, gör JBL Reflect Fit till en perfekt träningspartner. Reflect Fit passar 

inte enbart bra för träning, den är också en perfekt partner för hela ditt aktiva liv tack vare 

lång batteritid på 10 timmar och integrerad mikrofon med vibration så att du aldrig missar 

takten eller ett samtal.

Trådlösa hörlurar med hjärtfrekvensmätning
REFLECT FIT



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Med ensamrätt. JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN 
International Industries, Incorporated och som är registrerat i USA och/eller andra länder. Bluetooth®-ordmärket 
och -logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken 
av HARMAN International Industries Inc. sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive 
ägare. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Detta finns i lådan:

1 par JBL Reflect Fit hörlurar

3 storlekar på ergonomiska sportörontoppar  
(S, M, L)

1 väska

1 laddningskabel

1 snabbstartsguide

1 garantikort

1 varningsblad

1 säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
		Förstklassiga 5,8 mm dynamiska element

		Batteritid, med mätning av hjärtfrekvens:  
Upp till 10 timmar

		Frekvensåtergivning: 10 Hz – 22 kHz

		BT-sändarfrekvensområde: 2,402 – 2,480 GHz

		Sändareffekt: <4 dBm

		Sändarmodulering: GFSK, π/4 DQPSK, 
8DPSK 

		Batterikapacitet: 3,7/200 mAh

		Vikt: 37 g

Funktioner och fördelar  

JBL:s signaturljud

I över 70 år har JBL arbetat med att ta fram det exakta, naturliga ljud som återfinns i lyxbiografer, 
arenor och inspelningsstudior över hela världen. Det legendariska JBL-ljudet finns nu tillgängligt 
överallt där du finns.

Feedback på hjärtfrekvens i realtid

Omedelbara avläsningar av hjärtfrekvens utan att du behöver röra telefonen eller enheten.

Handsfree-samtal + Vibrationssignal

Missa aldrig några samtal med vibrationssignal vid inkommande samtal.

Ergonomisk säker passform

Flexibel nackbandsdesign i låg vikt med ergonomiska örontoppar (Freebit™) ser till att hörlurarna 
sitter ordentligt även vid intensiv träning.

10 timmars batteritid

15 minuters snabbladdning ger en timmas musikuppspelning.

Svettsäkra

Öka intensiteten i din träning utan oro. Dessa hörlurar kan skryta med IPX5-klassificering och är 
framtagna för att samarbeta med dig när du svettas som mest.
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