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Äärimmäistä treenausta. Tyylikkäästi.

JBL Reflect Flow Pro -nappikuulokkeet on suunniteltu tehostamaan suorituskykyä, ja 

POWERFINS-tekniikka saa ne pysymään tukevasti korvissa. Motivaatio paranee tunnusomaisella 

JBL-soundilla, joka jatkuu jopa 30 tunnin ajan. Mukautuva melunvaimennus suojaa ei-toivotulta 

melulta, niin töissä kuin treeneissäkin. Smart Ambient on mukava kumppani kadulla juostessa, 

ja vaihtoehtoisesti nopeat keskustelutkin ovat mahdollisia. Kummankin nappikuulokkeen 

kolme mikrofonia takaavat täydellisen kirkkaan äänen kaikissa puheluissa ja kokouksissa 

myös tuulisella säällä. IP68-suojaus hikeä, sadetta ja pölyä vastaan – työ ja treeni sujuvat 

missä tahansa. Tarvitsetko apua? Voit puhua Googlelle tai Alexalle käyttämällä pelkästään   

omaa ääntäsi!
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Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Reflect Flow Pro TWS -kuulokkeet
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 latauskotelo
1 x 3 paria erikokoisia korvasovitteita 
4 paria erikokoisia POWERFINS-vakauttimia
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x tuotteen pikaopas / 1 x Google Assistant 
-asennusopas / 1 x Amazon Alexa -asennusopas / 
turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 6,8 mm:n dynaaminen 

elementti
		Virtalähde: 5 V 1 A
		Kuulokeosa: 7,2 g/kuuloke (yhteensä 14,4 g)
		Latauskotelo: 61,5 g
		Kuulokkeiden akun tyyppi: litiumpolymeeri 

(85 mA / 3,7 V)
		Latauskotelon akun tyyppi: litiumpolymeeri 

(540 mA / 3,85 V)
		Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen
		Langaton latausaika: 3,5 tuntia tyhjästä täyteen
		Musiikin toistoaika Bluetooth päällä ja aktiivinen 

melunvaimennus pois päältä: enintään 10 tuntia
		Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen 

melunvaimennus päällä: enintään 8 tuntia
		Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
		Impedanssi: 16 ohmia
		Herkkyys: 100 dB SPL 1 kHz:ssä
		Äänenpaineen enimmäistaso: 94 dB
		Mikrofonin herkkyys: –38 dBV/Pa 1 kHz:ssä
		Bluetooth-versio: 5
		Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4–2,4835 GHz
		Bluetooth-lähettimen teho: 10 dBm
		Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
		Enimmäislämpötila: 45˚ C

Ominaisuudet ja hyödyt 
Mukautuva melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka
Kuulet enemmän sitä, mitä haluat ja vähemmän sitä, mitä et halua. Mukautuva melunvaimennus säätyy 
automaattisesti tai My JBL Headphones -sovellusta käyttäen – häiriötekijät pysyvät hallinnassa ja 
motivaatio kasvaa. Smart Ambient saa tuntemaan olon turvalliseksi kävellessä ja juoksulenkeillä – tai voit 
jutella ystäväsi kanssa kuunnellen samalla musiikkia.

JBL:lle ominainen sointi
Reflect Flow Pro -nappikuulokkeet kuulostavat yhtä hyvältä kuin miltä ne näyttävätkin – 6,8 mm:n 
dynaamiset elementit varmistavat uskomattoman, JBL:lle ominaisen äänentoiston, olitpa sitten toimistolla 
tai treenaamassa maastossa.

Täydellisiä puheluita – ilman melua
Koskaan ei tarvitse olla huolissaan siitä, että ääni katkeilee ulkona, väkijoukossa tai juostessa tuulisena 
päivänä. Kaksi beamforming-mikrofonia sekä kolmas tuulen suhinaa vaimentava mikrofoni takaavat, että 
yhteys säilyy kaikkialla ja ääni on kristallinkirkas ilman äänentoiston ongelmia kummallakaan puolella 
puheluiden aikana.

IP68-suojaus ja hyvä istuvuus
IP68-tason äärimmäinen veden- ja pölynkestävyys tarkoittaa, että treenaaminen maalla ei ole ongelma 
missään säässä tai olosuhteissa, niin kuin ei sitä ole myöskään surffaus JBL Reflect Pro -nappikuulokkeet 
korvissa tai niiden huuhtelu treenien jälkeen – eikä tahti katkea. PowerWings™-nappikuulokkeita on neljää 
eri kokoa; ne on suunniteltu parantamaan suorituskykyä ja ne pysyvät korvissa turvallisesti ja mukavasti.

Qi-yhteensopivalla langattomalla latauksella saat 30 tuntia toistoaikaa
Qi-yhteensopivan langattoman latauksen ansiosta voit niin työskennellä kuin treenatakin liikkeellä 
ollessasi. Kun nappikuulokkeissa on virtaa 10 tuntia ja kotelossa sitä on 20 tuntia, sinua ei pysäytä 
mikään – saumatonta yhteyttä koko päiväksi.

Kysy neuvoa käyttäen vain omaa ääntäsi 
Voit kysyä neuvoa haluamaltasi puheavustajalta käyttäen omaa ääntäsi tai napauttamalla kuuloketta. 
Voit ottaa käyttöön aktiivisen melunvaimennuksen tai Ambient Aware -ominaisuuden, tarkistaa akun 
varauksen tai katkaista virran JBL Reflect Flow Pro -kuulokkeista – yksinkertaisesti omalla äänelläsi  
”Hei Google” -komennon avulla. Uudessa My JBL Headphones -sovelluksessa voit valita käyttöön 
haluamasi puheavustajan.

Mukautettava kaikki toiminnat sisältävä kosketusnäyttö
Jos juoksulenkin tai joogahetken aikana saat puhelun, voit vastata siihen tai hylätä sen helposti pelkällä 
nappikuulokkeen kosketuksella. Voit käyttää puheavustajaa, käynnistää tai pysäyttää musiikin tai säätää 
äänenvoimakkuutta jommastakummasta kuulokenapista nopealla napautuksella tai lataamalla ilmaisen  
My JBL Headphones -sovelluksen oman Reflect Flow Pro -äänentoiston ja toiminnallisuuden yksilöimiseksi. 

Mukavuuden maksimointi varmistaa paremman suorituskyvyn
Viimeiseen asti tulisi välttää, että nappikuulokkeet aiheuttavat kipua tai putoavat treenatessa. Käyttämällä 
JBL Headphones -sovellusta ja Check My Best Fit -ominaisuutta saadaan paras äänentoisto ja 
maksimaalinen mukavuus. Testaamalla äänivuotoja kuulokkeiden käytön aikana sovellus määrittää 
nopeasti, milloin korvasovitteet istuvat parhaiten.

Dual Connect + Sync -tekniikka
Dual Connect + Sync käynnistää Bluetooth-synkronoinnin heti kotelon avautuessa – taaten näin erittäin 
vakaan yhteyden. Kummankin nappikuulokkeen toimintoja voidaan lisäksi mukauttaa sovelluksen kautta, 
ja puheluita, musiikkia sekä puheavustajaa voidaan hallita jommallakummalla tai molemmilla, mikä 
säästää akkua. Kuunnellessasi musiikkia yhdellä napilla toinen pysyy kotelossa latautumassa – eikä 
viihde lopu!
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