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Suunniteltu sopeutumaan liikkumiseesi.

Olipa harrastuksesi sitten jooga, juokseminen tai barre, melunvaimennuksella varustetut JBL 

Reflect Mini -in-ear-urheilukuulokkeet ovat täydellinen lisävaruste aktiiviseen elämäntyyliin. 

Aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta voit keskittyä kuntoilutavoitteisiisi ilman häiriöitä, 

ja Smart Ambient -tekniikan avulla pysyt tietoisena ympäristöstäsi ja voit jutella ystäviesi 

kanssa. Kumpikin in-ear-kuuloke muodostaa yhteyden välittömästi ja itsenäisesti, jotta voit 

puhua puheluita kummalla tahansa ja määrittää erillisiä toimintoja vasemmalle ja oikealle. 

21 tunnin toistoaika, eri heijastavat värivaihtoehdot, IP67-tason vedenkestävyys ja aidosti 

langaton toiminta tekevät niistä ylivertaiset in-ear-urheilukuulokkeet.

Vesitiiviit, aidosti langattomat in-ear-urheilukuulokkeet melunvaimennuksella



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Vesitiiviit, aidosti langattomat in-ear-urheilukuulokkeet melunvaimennuksella
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Pakkauksen sisältö:
1 pari REFLECT Mini 
-melunvaimennuskuulokkeita
3 paria erikokoisia korvasovitteita
3 erikokoista evämallista korvapidikettä
1 latauskotelo 
1 C-tyypin latauskaapeli
1 takuu-/varoituskortti (W/!)
1 pikaopas/turvallisuustiedote (S/i)

Tekniset tiedot:
		Elementin koko: 6 mm:n dynaaminen elementti
	Virtalähde: 5,0 V, 400 mA
	Kuulokeosa: 6,8 g/kuuloke (13,6 g yhteensä)
	Latauskotelo: 45,4 g
		Kuulokkeiden akun tyyppi: Litiumioniakku 

(50 mAh/3,7 V)
		Latauskotelon akun tyyppi: Litiumioniakku 

(300 mAh/3,7 V)
	Latausaika: < 2 h tyhjästä täyteen
		Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 

jopa 7 tuntia
		Musiikin toistoaika Bluetooth ja aktiivinen 

melunvaimennus päällä: jopa 6 tuntia
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	 Impedanssi: 16 ohmia
	Herkkyys: 97 dB SPL @ 1 kHz
	Äänenpaineen enimmäistaso: 96 dB
		Mikrofonin herkkyys: -32 dBV/Pa @ 1 kHz 

(TBC)
	Bluetooth-versio: 5.1
		Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3, 

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

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Bluetooth-lähettimen teho: <10 dBm (TBC)
		Bluetooth-lähettimen modulaatio: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Ominaisuudet ja hyödyt 
21 tunnin toistoaika (7 tuntia kuulokkeissa/14 tuntia latauskotelossa)
Pitkä akkukesto mahdollistaa pitkäaikaisemman käytön, jotta voit ponnistaa entistä pidemmälle 
joutumatta pysähtymään lataamista varten.

Aktiivinen melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka
Estä turhat äänet, tai kuuntele tarkemmin. Smart Ambient -tekniikan ansiosta voit lenkkeillä 
turvallisesti taajama-alueella ja jutella ystäviesi kanssa treenin aikana.

Tukeva istuvuus evämallisilla pidikkeillä
Käytä kuulokkeita mukavasti ja vakaasti valitsemalla yksi kolmesta evämallisesta 
korvapidikkeestä.

JBL:lle ominainen sointi
Mainio äänenlaatu sekä ulko- että sisäkuunteluun, jotta voit keskittyä ja motivoitua kaikissa 
tilanteissa sisällä ja ulkona.

Sisäänrakennettu Multi AI
Yksinkertainen käyttö. Google-avustaja ja Amazon Alexa ovat vain äänikomennon päässä, jotta 
käyttö on nopeaa ja vaivatonta.

Vedenpitävät kuulokkeet heijastavilla yksityiskohdilla
Antaa mennä. IP67-tason hien- ja vedenkestävyyden ansiosta voit kastua huoletta niin paljon 
kuin haluat. Näkyvyyttä tehostava heijastava JBL-logo ja hienot värivaihtoehdot parantavat 
turvallisuutta ja luovat tyylikkään ulkoasun.

Dual Connect + Sync -tekniikka
Ei ole väliä, kumman kuulokkeen otat ensin ulos kotelosta. Voit puhua puheluita, säätää 
äänenvoimakkuutta ja käyttää puheavustajaa kummassa korvassa tahansa, jotta voit pysyä 
liikkeessä ja pitää vauhtia yllä.

Hands-free-stereopuhelut ja automaattinen toiston keskeytys
In-ear-kuulokkeesi ovat valmiina palvelemaan. Vasen ja oikea mikrofoni mahdollistavat 
stereopuhelut. Kun riisut kuulokkeet, musiikintoisto keskeytyy automaattisesti. Sinun ei tarvitse 
edes ajatella asiaa.

My JBL Headphones
Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi  
entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.


