
Bluetooth® sporthoofdtelefoon om je dichter bij je doelen te brengen.

Een combinatie van een toonaangevende stijl en innovatie is de Refl ect BT de perfecte 

trainingspartner voor tijdens het sporten. Een hoofdtelefoon met een design ontworpen voor 

tijdens de training biedt een legendarisch geluid en helpt je een eind op weg om je sportieve 

doelen te behalen. De stabiele oordopjes zijn ontworpen om stevig in de oren te blijven zitten, 

bestand tegen de meest energieke training. Met 5 uur ononderbroken Bluetooth®-connectiviteit 

en JBL-kwaliteitsaudio ben je in staat jezelf te overtreffen en tot het uiterste te gaan.

Laat u overtuigen:
 Bluetooth®-connectiviteit – 5 uur aan

een stuk

 Helder-refl ecterende, transpiratiebestendige 
koord biedt meer veiligheid via een 
verbeterde zichtbaarheid

 Een onwrikbare nauwsluitende pasvorm met 
ergonomische oordopjes en voorgevormde 
oorstukken voor toegevoegd comfort

 Exclusief magnetisch kabelbeheersysteem 
biedt een veilige plaats voor je oordopjes 
wanneer ze niet gebruikt worden

 iOS® of universele afstandsbediening/
microfoon 

 Legendarische JBL-kwaliteitsaudio
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Draadloze Bluetooth®-connectiviteit 

Door de Bluetooth®-connectiviteit ben je vrij van de draden en kan je tot 5 uur lang je favouriete liedjes 
afspelen. Gemakkelijk kan het muziek en geluid beheerd worden, zelfs wanneer je smartphone tot 
12 meter veilig in je sporttas zit opgeborgen.

Refl ecterende koord en verstelbare verankering

Ga van het zekere uit- de transpiratiebestendige kabel van Refl ect BT zorgt voor zichtbaarheid in het 
donker, perfect voor de nachtelijke hardlopers. De koord kan op maat worden bijgesteld door een 
ingebouwd mechanisme.

Gebruiksvriendelijkeoordopjes en hoekige oorstukken

Ontworpen om in je oren te blijven zitten ongeacht de omstandigheden waaraan ze blootgesteld 
worden

Kabelbeheersysteem met sterke aantrekking

Ingebouwde magneten houden uw oordopjes op stand-by; wanneer oordopjesniet worden gebruikt, 
kunnen ze om de hals geslagen worden en klikken ze samen. Losse kabels behoren tot het verleden!

iOS® of universele afstandsbediening/microfoon

Connectiviteit. Gemak. Gemoedsrust. Ontvang oproepen, beheer tracks en stel het volume bij met de 
robuuste inline regelaars.

Baanbrekende JBL-kwaliteitsaudio 

Dubbele 8,5mm drivers bieden een dreunende bas en heldere vocals voor de ultieme “pump-
you-up” track.

Verpakkingsinhoud:

1 JBL Refl ect BT in-ear hoofdtelefoon met 
Bluetooth®-connectiviteit

3-knops inline regeling

1 snelstartgids

1 veiligheidsinformatieblad

Technical Specifi cations:
  Premium 8.5mm dynamic driver

  Frequency response: 10Hz – 22kHz

  Connection: Bluetooth®
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