
Functies
 21 uur afspeeltijd (7 uur in oordopjes/ 

14 uur in oplaadcase)
 Active Noise Cancelling met Smart Ambient
 Oordopjes met stevige pasvorm
 JBL Signature Sound
 Ingebouwde Multi AI
 Waterbestendig met reflecterende 

accenten
 Dual Connect- + Sync-technologie
 Handsfree stereogesprekken met 

Auto-Pause
 My JBL Headphones

Gemaakt voor beweging, bepaald door jou.

De JBL Reflect Mini NC sportoordopjes zijn het perfecte accessoire voor je sportieve 

levensstijl, zoals yoga, hardlopen of barre. Dankzij Active Noise Cancelling kun je zonder 

afleiding volledig focussen op je fitnessdoel, terwijl Smart Ambient-technologie je bewust 

houdt van je omgeving en je in staat stelt om te praten met een vriend(in). Elk in-ear-stuk 

maakt onmiddellijk en onafhankelijk verbinding, zodat je gesprekken kunt voeren via één 

van beide en unieke functies kunt toewijzen aan links en rechts. Met 21 uur speeltijd, 

verschillende reflecterende kleuren en IP67 waterbestendigheid is het de ultieme volledig 

draadloze in-ear sportoordopjes.
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Functies en eigenschappen 

21 uur afspeeltijd (7 uur in oordopjes/14 uur in oplaadcase)
Door de lange levensduur van de batterij kun je langer doorgaan of jezelf nog harder pushen 
zonder te hoeven stoppen voor opladen.

Active Noise Cancelling met Smart Ambient
Blokkeer wat je niet wilt horen of hoor meer van wat je doet. Smart Ambient-technologie zorgt 
ervoor dat je veilig op straat kunt hardlopen of met je vriend(inn)en kunt bijpraten terwijl je 
ondertussen bezig bent met je workout.

Oordopjes met stevige pasvorm
Kies uit drie verschillende oordopstabilisatoren voor een perfecte, stabiele, comfortabele 
pasvorm.

JBL Signature Sound
Superieur geluid voor zowel binnen als buiten luisteren zorgt voor de juiste focus en motivatie 
voor elke situatie, ongeacht of je in een kleine ruimte of in de buitenlucht bent.

Ingebouwde Multi AI
Houd het simpel. Je bent nooit meer dan een woord verwijderd van Hey Google of Amazon 
Alexa, om het je zo makkelijk mogelijk te maken.

Waterbestendig met reflecterende accenten
Ga ervoor. Word zo nat als je wilt zonder zorgen, dankzij de IP67 water-/zweetbestendigheid. 
En dankzij het reflecterende JBL-logo voor verbeterde zichtbaarheid en de verschillende coole 
kleuren, ben je zowel veilig als stijlvol.

Dual Connect- + Sync-technologie
Het maakt niet uit welke oordop je eerst uit het etui haalt. Je kunt telefoontjes opnemen, het 
volume aanpassen of je stemassistent gebruiken op elk oor, waardoor je flexibel blijft.

Handsfree stereogesprekken met Auto-Pause
Je in-ear oordopjes staat voor je klaar. De linker en rechter microfoons pakken je 
telefoongesprekken in stereo op. Haal de oordopjes uit je oren en je muziek wordt gepauzeerd. 
Je hoeft er niet eens bij na te denken.

My JBL Headphones
Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om je eigen 
luisterervaring te creëren met deze gratis app.

Verpakkingsinhoud:
1 x REFLECT Mini NC
3 formaten oordopjes
3 x maten oordopstabilisatoren
1 x oplaadcase
1 x oplaadkabel type-C
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x snelstartgids/veiligheidsinformatieblad (S/i)

Technische specificaties:
	Drivergrootte: 6 mm dynamische driver
	Voeding: 5,0 V 400 mA
		Oordop: 6,8 gr. per stuk (13,6 gr. 

gecombineerd)
	Oplaadcase: 45,4 gr
		Oordopjes batterijtype: Lithium-ionbatterij  

(50 mAh / 3,7 V)
		Oplaadcase type batterij: Lithium-ionbatterij 

(300 mAh / 3,7 V)
	Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
	Afspelen muziek met BT aan: tot 7 uur
		Afspelen muziek met BT en ANC aan: 

tot 6 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 16 ohm
	Gevoeligheid: 97 dB SPL @ 1 kHz
	Maximale SPL: 96 dB
		Gevoeligheid microfoon: - 32 dBV / Pa @ 

1 kHz (ntb)
	Bluetooth-versie: 5.1
		Bluetooth profielversie: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Frequentiebereik Bluetooth-zender: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 10 dBm (ntb)
		Modulatie Bluetooth-zender: 

GFSK π/4 DQPSK 8DPSK


