
Funktioner
 21 timmars speltid (7 timmar i 

öronsnäckor/14 timmar i fodral)
 Aktiv brusreducering med Smart Ambient
 Öronfena för en säker passform
 JBL Signature Sound
 Inbyggd Multi-AI
 Vattentäta med reflekterande detaljer
 Dual Connect + Sync-teknik
 Handsfree-samtal i stereo med 

Auto-Pause
 My JBL Headphones

Designade för rörelse – definierad av dig.

Oavsett om du gillar yoga, löpning eller barre är in-ear-sporthörlurarna JBL Reflect Mini 

NC det perfekta tillbehöret för en atletisk livsstil. Aktiv brusreducering gör att du kan 

fokusera på ditt fitnessmål utan distraktioner, medan Smart Ambient-teknik ser till att du är 

medveten om omgivningen eller kan chatta med en vän. Varje in-ear-snäcka ansluter direkt 

och separat så att du kan ta emot samtal med valfri snäcka och tilldela unika funktioner till 

vänster och höger. Med 21 timmars speltid, olika färgval och en IP67-klassificering är detta 

de ultimata trådlösa in-ear-sporthörlurarna.
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Detta finns i lådan:
1 x REFLECT Mini NC
3 x örontoppar i olika storlek
3 x öronfenstabilisatorer i olika storlekar
1 x laddfodral 
1 x laddningskabel av typ C
1 x garantisedel/varning
1 x snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 6 mm/0,25 tum dynamiskt
	Strömförsörjning: 5,0 V 400 Ma
	Öronsnäckor: 6,8 g/st. (13,6 g totalt)
	Laddningsfodral: 45,4 g
	Headsetbatteri: Litiumjon (50 mAh/3,7 V)
		Batterityp i laddningsfodralet: 

Litiumjon (300 mAh/3,7 V)
	Laddningstid: < 2 tim från helt urladdat
	Musikspeltid med BT på: upp till 7 timmar
		Musikspeltid med BT och brusreducering på: 

upp till 6 timmar
	Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 97 dB SPL vid 1 kHz
	Max SPL: 96 dB
		Mikrofonens känslighet: -32 dBV/Pa vid 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.1
		Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Bluetooth-sändarens frekvensområde: 

2,4–2,4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: < 10 dBm (TBC)
		Bluetooth-sändarmodulering: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Funktioner och fördelar 
21 timmars speltid (7 timmar i öronsnäckor/14 timmar i fodral)
Lång batteritid gör att du kan spela mycket längre eller pusha dig själv mot nya gränser utan 
att behöva pausa och ladda batterierna.

Aktiv brusreducering med Smart Ambient
Blockera det du inte vill höra, eller hör mer av vad du gör. Smart Ambient-tekniken låter dig 
springa säkert på gatan eller prata med vänner samtidigt som svetten lackar.

Öronfena för en säker passform
Välj mellan tre olika öronstabilisatorer för att uppnå en perfekt, stabil och bekväm passform.

JBL Signature Sound
Överlägset ljud för lyssning både inne- och utomhus ger dig rätt typ av fokus och motivation i 
alla situationer, oavsett om du är i slutna rum eller öppna landskap.

Inbyggd Multi-AI
Inga konstigheter. Du är aldrig mer än ett ord från Hey Google eller Amazon Alexa, som gör 
styrningen till en barnlek.

Vattentäta med reflekterande detaljer
Kör på. Bli så blöt du vill utan att oroa dig, tack vare IP67-klassificeringen. Med en 
reflekterande JBL-logga för ökad synlighet och ett urval av coola färger är du både snygg  
och säker.

Dual Connect + Sync-teknik
Det spelar ingen roll vilken öronsnäcka du tar ut ur fodralet först. Du kan ta emot samtal, 
justera volymen eller använda röstassistenten på båda öronen, utan att offra varken flexibilitet 
eller flyt.

Handsfree-samtal i stereo med Auto-Pause
Dina in-ear-lurar är redo. Dess vänster- och högermikrofoner sänder dina telefonsamtal i 
stereo. Ta bort dem för att pausa musiken. Du behöver inte ens tänka på det.

My JBL Headphones
Få ännu mer kontroll och anpassning av din musikupplevelse med 
den här kostnadsfria appen.
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