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JBL:n urheilukuulokkeet vievät sinua lähemmäksi tavoitteitasi.

Äärimmäinen treenikumppani Reflect yhdistää huipputeknologian tyylin innovatiivisten 

ominaisuuksien kanssa. Se tarjoaa legendaarisen äänen treenivalmiilla kuulokkeilla ja kannustaa 

sinua saavuttamaan urheilutavoitteitasi. Nämä ergonomiset ja erinomaisen istuvuuden omaavat  

korvanapit on suunniteltu pysymään korvissasi ja kestämään energisimpienkin treeniesi 

rasitteita ja tarjoamaan taustaäänen, joka kannustaa sinua yrittämään kovemmin.

Ominaisuudet lyhyesti: 
 Kirkkaasti heijastava, hikoilua kestävä johto

 Ergonomiset korvanapit ja kulmaan taittuva  
 kapselirakenne. 

 Kaapelinhallintajärjestelmä.

 Jatkojohto, joka on juuri oikean mittainen.

 iOS® tai universaali kauko-ohjain/  
 mikrofonikaapeli

  Uraauurtava JBL-laatuinen ääni. 
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Kirkkaasti heijastava, hikoilua kestävä johto 
Tule nähdyksi olosuhteista huolimatta - Reflect-kuulokkeiden heijastava johto tarjoaa hyvän 
näkyvyyden hämärässä valossa, mikä lisää turvallisuutta iltalenkkeilijöille.

Ergonomiset korvanapit ja kulmaan taittuva kapselirakenne 
Rakennettu pysymään korvissasi huolimatta siitä, miten tehokkaasti treenaat.

Kaapelinhallintajärjestelmä.
Sisäänrakennetut magneetit pitävät korvanapit valmiustilassa. Kun ne eivät ole käytössä, kiedo ne 
kaulasi ympärille ja katso, kuinka ne napsahtavat yhteen. Ei enää irrallisia johtoja!

Jatkojohto, joka on juuri oikean mittainen.
Kaapelivaihtoehdot yksinkertaistettu – kiinnitä laitteesi minne tahansa haluat. Lyhyt johto tekee 
käytöstä helppoa lyhyen johdon suosijoille ja pitkä johto mahdollistaa laitteen pitämisen lantiolla tai 
taskussa.

iOS® tai universaali kauko-ohjain/mikrofonikaapeli
Yhdistettävyys: Käyttömukavuus. Mielenrauha. Vastaanota puheluita, hallitse musiikkia ja säädä 
äänenvoimakkuutta kauko-ohjain/mikrofonikaapelin hikoilua kestävillä säätimillä. Valitse iOS®-kaapeli 
Apple-laitteille tai universaalikaapeli muille laitteille.

Uraauurtava JBL-laatuinen ääni.
8,5mm kaksoisohjaimet tarjoavat jyhkeän basson ja selkeän äänentoiston treeniesi 
lämmittelykappaleelle.

Mitä pakkaus sisältää?
1 pari JBL Synchros Reflect in-ear-
urheilukuulokkeita 3-painikkeisella kauko-
ohjain-/mikrofonikaapelilla ja magneettisella 
johdonhallintajärjestelmällä

3 kokoa ergonomisia urheilukorvanappeja

Jatkojohto  

Tekniset tiedot:
  Ensiluokkainen 8,5mm dynaaminen 

elementti

 Taajuusvaste: 10Hz-22kHz

 Liitin: 3,5mm jakki

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. JBL on HARMAN International 
Industries, Incorporatedin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Toimintoja, teknisiä 
ominaisuuksia ja ulkomuotoa voidaan muuttaa ilmoituksetta.

Reflect
Treenivalmiit, in-ear-urheilukuulokkeet


