REFLECT FIT

Sykemittarilla varustetut langattomat kuulokkeet

Kuuntele omassa tilassasi lempimusiikkiasi.

Ominaisuudet

Langattomat JBL Reflect Fit Heart Rate -kuulokkeet JBL:lle ominaisella soinnilla on

JBL:lle ominainen sointi

suunniteltu auttamaan sinua treenaamaan omassa tilassasi. Tällä sykettä mittaavalla

Reaaliaikainen tieto sydämen sykkeestä

teknologialla, joka on yhteensopiva useimpien sykettä tilastoivien kuntoilusovellusten
kanssa, voit välittää sykelukemat suoraan puhelimeesi analysoitaviksi ja saada reaaliaikaista
tietoa kuulokkeista vain yhdellä napin painalluksella. Varmasti istuva ja ergonominen
muotoilu mukautuu liikkeisiisi tehden kuulokkeiden käytöstä huoletonta. Lisäksi JBL Reflect
Fit -kuulokkeet ovat hienkestävät, mikä tekee niistä täydellisen kumppanin treeneihin!
Reflect Fit -kuulokkeet eivät ainoastaan sovi loistavasti treenaamiseen, vaan ne ovat
täydellinen varuste kaikkeen aktiivisessa elämäntyylissäsi: kiitos niiden pitkän, 10 tunnin
akunkeston ja sisäänrakennetun, värinällä puhelut hälyttävän mikrofonin, kuulet aina kaikki
rytmit ja puhelinsoitot.

Hands-free-puhelut + värinähälytykset
Varmasti istuva ja ergonominen muotoilu
10 tunnin akunkesto
Hienkestävät

REFLECT FIT

Sykemittarilla varustetut langattomat kuulokkeet

Pakkauksen sisältö:

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL:lle ominainen sointi
JBL:llä on yli 70 vuoden kokemus tarkan ja erottelevan äänentoiston suunnittelusta huippuluokan
elokuvateattereihin, konserttiareenoille ja äänitysstudioille maailmanlaajuisesti. Voit nyt nauttia
legendaarisesta JBL-äänentoistosta kaikkialla.
Reaaliaikainen tieto sydämen sykkeestä
Saat reaaliaikaisesti tiedon sykkeestäsi tarvitsematta koskettaa puhelintasi tai laitettasi.
Hands-free-puhelut + värinähälytykset
Värinähälytysten ansiosta sinulta ei enää koskaan jää yksikään puhelu kuulematta. Kuulokkeet
antavat värinähälytyksen aina, kun joku soittaa sinulle.
Varmasti istuva ja ergonominen muotoilu
Kevyt ja joustava niskasangan muotoilu yhdessä ergonomisten korvasovittimien (Freebit™) kanssa
auttaa kuulokkeita pysymään paikoillaan rankimpienkin treenien aikana.
10 tunnin akunkesto
15 minuutin pikalatauksella saa tunnin verran musiikin toistoa.
Hienkestävät
Lisää huoletta rankkuutta harjoitteluusi. IPX5-tason suojauksella nämä kuulokkeet on suunniteltu
kestämään hikisimmänkin menon.

1 pari JBL Reflect Fit -kuulokkeita
3 paria ergonomisia urheilukuulokkeiden
korvasovittimia (S, M, L)
1 kantopussi
1 latauskaapeli
1 pikaopas
1 takuukortti
1 varoituskortti
1 turvallisuusohje

Tekniset tiedot:
Huipputason 5,8 mm:n dynaaminen elementti
Akunkesto, kun sykemittari päällä: jopa
10 tuntia
Taajuusvaste: 10 Hz – 22 kHz
BT-lähettimen taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
Lähettimen teho: < 4 dBm
Lähettimen modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK,
8DPSK
Akun kapasiteetti: 3,7/200 mAh
Paino: 37 g
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