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Suunniteltu liikkumiseen, jonka rajat määrität sinä.

Käytä treeneissä langattomia kuulokkeita, jotka kestävät ja sopivat persoonalliseen 

tyyliisi. JBL Reflect Contour 2 -kuulokkeissa on hikeä kestävä kevyt alumiinirakenne ja 

koukkumaiset  kiinnikkeet, joiden ansiosta kuulokkeet ovat aina lähtövalmiit. Mukauta 

kuulokkeet mieleisiksesi mukana toimitettavilla kolmen eri koon Freebit™-sovittimilla ja hallitse 

musiikkitoistoa ja puheluita helposti kolmipainikkeisella kauko-ohjaimella ja mikrofonilla. 

Heijastavan kaapelin ansiosta sinut huomataan helpommin hämärässä. Lisäksi tunnistettavaa 

JBL-äänentoistoa ryydittää 10 tunnin akkukesto, jonka ansiosta voit liikkua tahtiakaan 

hukkaamatta. Voit hallita puheluitasi ja käyttää ääniohjausta yhdellä napinpainalluksella.  

Tiukasti istuvat langattomat urheilukuulokkeet
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Pakkauksen sisältö:
Reflect Contour 2
3 paria erikokoisia korvatulppia
3 paria erikokoisia sovittimia
Latauskaapeli
Urheilullinen kantopussi
1 takuu-/varoituskortti (W / !)
1 QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
		Huipputason 5,8 mm:n dynaaminen elementti

		Taajuusvaste: 10 Hz – 22 kHz

		Impedanssi: 14 Ohm

		Yhteys: Mikro USB-kaapeli nopeaan 
lataukseen

		Tuki: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, 
HFP v1.6, SBC-koodekki

		Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2,402–
2,480 GHz

		Bluetooth-lähettimen teho: <4 dBm

		Bluetooth-lähettimen modulaatio: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

		Akun tyyppi: Ladattava litiumioni, lieriökenno 
(3,7 V 2 x 85 mAh)

Ominaisuudet ja hyödyt 

JBL:lle ominainen sointi
Maailmankuulua JBL-äänentoistoa on hiottu huippuunsa yli 70 vuoden ajan, ja nyt se on 
viritetty niin, että se tarjoaa sinulle tähän asti eeppisintä musiikkia aktiivisen elämäsi iloksi. 

10 tunnin akkukesto pikalatauksella 
10 tunnin langattoman Bluetooth®-toistoajan ansiosta kuulokkeiden akussa riittää yhdellä 
latauksella virtaa aamusalille ja koko työpäiväksi. Akku latautuu nopeasti: saat tunnin 
toistoaikaa 15 minuutin latauksella.

Tiukka istuvuus
Dual Lock -teknologia koostuu patentoiduista FreebitTM-sovittimista ja ergonomisista, 
koukkumaisista korvakiinnikkeistä, jotka yhdessä takaavat kuulokkeiden äärimmäisen 
vakauden ja kuuntelumukavuuden intensiivisimmänkin treenin aikana.

Kolmipainikkeinen kauko-ohjain mikrofonilla ja ääniohjauksella
Voit hallita puheluitasi sekä musiikkiasi ja käyttää ääniohjausta kätevästi yhdellä 
napinpainalluksella.

Ergonomiset korvatulpat
Yhdistelemällä kolmessa eri koossa toimitettavia taipuisia silikonisia korvatulppia ja patentoituja 
FreebitTM-sovittimia on mahdollista saada täydellinen istuvuus ja äänentoisto.

Hienkestävät 
Lisää huoletta intensiteettiä harjoitteluusi. Nämä IPX5-vedenkestävät kuulokkeet on suunniteltu 
kestämään raskainkin treeni.

Heijastavat kaapelit
Suunniteltu näkymään kaikkina vuorokaudenaikoina, myös pimeällä.

Tiukasti istuvat langattomat urheilukuulokkeet


