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Lightning-liittimellä varustetut urheilukuulokkeet, joissa vastamelutekniikka ja adaptiivinen melunvaimennus

Pysy tietoisena ollessasi aktiivinen. 

Saa mahdollisimman paljon irti harjoituksistasi suodattamalla sisään tulevaa ääntä. 

Uudet JBL Reflect Aware™ -urheilukuulokkeet tarjoavat sekä parasta melunvaimennusta 

että kykyä yhdistää ääntä ympäristöstäsi, jotta voit pysyä paremmin tietoisena 

tapahtumista ympärilläsi niin halutessasi. Ne ovat markkinoiden monipuolisimmat 

urheilukuulokkeet. Ainutlaatuisella heijastavalla rakenteella toteutetut JBL Reflect 

Aware™ -kuulokkeet on suunniteltu urheiluun. Niissä on legendaarinen JBL-ääni sekä 

ergonominen istuvuus, joka pitää kuulokkeet paikallaan huolimatta harjoittelurutiinisi 

tehokkuudesta. Hienkestävät JBL Reflect Aware™ -kuulokkeet ovat saatavana sinisinä, 

mustina, punaisina ja sinivihreinä. Ne eivät vaadi paristoja, koska ne vastaanottavat 

virran ja digitaalisen äänen suoraan Lightning-liitännästä Apple-laitteissa.
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Melunvaimennus
Sulje pois ulkopuolinen maailma ja keskity häiriöttömään harjoitukseen ilman taustahälyä tai jos 
niin valitset, salli sitä jonkin verran. JBL Reflect Aware™ -kuulokkeet toimivat ilman kömpelöä akkua 
helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.  

Mukautuva melunvaimennus
Säädä ympäristön melutasoa ollaksesi tietoinen ympäristöstäsi harjoittelitpa sisä- tai ulkotilassa.

Lightning-liitin
Eliminoi tarpeen kömpelölle akulle ja tuottaa virran ja digitaalisen äänen suoraan Apple-laitteesta. 

JBL Signature Sound 
Yli 60 vuoden ajan JBL on suunnitellut tarkat, luonnollisesti artikuloidut äänet jotka ovat kuultavissa 
laadukkaissa elokuvateattereissa, areenoilla ja levytys-studioilla maailman ympäri. 

Hienkestävät
Ei syytä hidastaa harjoitustahtia sen takia että kantaisit huolta näiden kuulokkeiden pilaamisesta, 
JBL Reflect Aware™ -kuulokkeet ovat hien- ja vedenkestävät, ja helpot puhdistaa.

Ergonomiset korvanapit
Kuulokkeet ovat suunniteltuja melunvaimennukseen varmistavat sopivuuden.

Heijastavat johdot
Nämä ainutlaatuiset huomiota herättävät ja sotkeutumattomat johdot antavat sinulle näkyvyyttä 
harjoitellessasi.

Omat JBL-kuulokkeeni -sovellus 
Saat vielä enemmän mahdollisuuksia hallita ja mukauttaa kuuntelukokemustasi tällä maksuttomalla 
sovelluksella. Mobiililaitteesi avulla voit luoda mukautettuja EQ-asetuksia ja käyttää kaikkia 
kuulokkeiden asetuksia ja ominaisuuksia.

Pakkauksen sisältö
1 pari JBL Reflect Aware™ -kuulokkeita
3 erikokoista ergonomista korvasovitinta 
urheilua varten
3 erikokoista tavallista korvasovitinta
1 pehmeä kantopussi
1 Pikaopas aloitukseen
1 turvallisuustiedote

Tekniset tiedot
 14,8mm dynaamiset kuuloke-elementit
 Taajuusvaste 10Hz-22kHz
 Lightning-liitin

Lightning-liittimellä varustetut urheilukuulokkeet, joissa vastamelutekniikka ja adaptiivinen melunvaimennus


