
Functies
 Adaptive Noise Cancelling met  

Smart Ambient
 JBL Signature Sound
 Perfecte telefoongesprekken, geen ruis
 IP68-bescherming en veilige pasvorm
 30 uur afspeeltijd met Qi-compatibel 

draadloos opladen
 Eenvoudige hulp met gebruik van je 

stem
 Aanpasbare all-access aanraakbediening
 Maximaal comfort voor betere prestaties
 Dual Connect + Sync

Train tot het uiterste. In stijl.

JBL Reflect Flow Pro oordopjes zijn ontworpen om je prestaties te verbeteren, met 

POWERFINS voor een goede en veilige pasvorm. Geef je motivatie een boost met geweldig 

JBL Signature-geluid en tot wel 30 uur afspeeltijd. Adaptieve ruisonderdrukking onderdrukt 

achtergrondgeluiden. Of je nu aan het werk of aan het trainen bent. Dankzij Smart Ambient 

kun je comfortabel hardlopen en makkelijk chatten. De 3 microfoons op elk oordopje zorgen 

voor een perfecte stemhelderheid bij alle telefoongesprekken of vergaderingen, zelfs in de 

wind. Werk of sport overal met IP68-bescherming tegen zweet, regen of stof. Hulp nodig? 

Praat met Google of Alexa met jouw stem!

Waterbestendige volledig draadloze NC active sportoordopjes
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Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Reflect Flow Pro TWS-oordopjes
1 x type-C USB-oplaadkabel
1 x oplaadcase
1 x 3 maten oortjes 
1 x 4 maten POWERFINS stabilisatoren
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x product QSG/ 1x Google Assistent 
installatiehandleiding/ 1 x Amazon Alexa 
installatiehandleiding/ Veiligheidsblad (S/i)

Technische specificaties:
		Drivergrootte: 6,8 mm / 0,27" dynamische driver
		Voeding: 5 V 1 A
		Oortje: 7,2 g per stuk (14,4 g in totaal)
		Oplaadcase: 61,5 g
		Batterijtype oordopjes: Li-polymeer (85 mA/ 3,7 V)
		Batterijtype oplaadcase: Li-polymeer  

(540 mA/3,85 V)
		Oplaadtijd: 2 uur vanaf leeg
		Draadloze oplaadtijd: 3,5 uur vanaf leeg
		Afspeeltijd met BT aan en ANC uit: tot 10 uur
		Afspeeltijd met BT en ANC aan: tot 8 uur
		Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
		Impedantie: 16 ohm
		Gevoeligheid: 100 dB SPL bij 1 kHz
		Maximale SPL: 94 dB
		Gevoeligheid microfoon: - 38 dBV / Pa bij 1 kHz
		Bluetooth-versie: 5
		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
		Modulatie Bluetooth-zender:  

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

Functies en eigenschappen 
Adaptive Noise Cancelling met Smart Ambient
Hoor meer van wat je wilt en minder van wat je niet wilt. Adaptieve ruisonderdrukking past zich automatisch 
aan om achtergrondgeluiden te onderdrukken. Dit kun je ook via My JBL Headphones-app regelen. Met Smart 
Ambient kun je comfortabel hardlopen of met een vriend of vriendin chatten terwijl je naar muziek luistert.

JBL Signature Sound
Reflect Flow Pro-oordopjes klinken net zo goed als ze eruit zien, met behulp van dynamische drivers van  
6,8 mm en de geweldige JBL Signature Sound. Of je nu op kantoor zit of lekker buiten aan het trainen bent.

Perfecte telefoongesprekken, geen ruis
Je bent altijd verstaanbaar. Of je nu buiten bent, in een menigte staat of aan het hardlopen bent met 
tegenwind. Twee beamforming-microfoons plus een derde voor windonderdrukking zorgen ervoor dat je 
verbonden blijft, waar je ook bent. Met helder geluid en geen audiostoringen aan beide kanten tijdens 
gesprekken.

IP68-bescherming en veilige pasvorm
Met IP68 water- en stofbestendigheid kun je met elk weertype buiten trainen. En je spoelt ze makkelijk af 
na je training. De PowerWings™ oordopjes in 4 maten zijn ontworpen om je prestaties te verbeteren en 
voor comfort.

30 uur afspeeltijd met Qi-compatibel draadloos opladen
Werk of sport waar je maar wilt met het gemak van Qi-compatible draadloos opladen. Met 10 uur batterij 
in de oordopjes en 20 uur in de oplaadcase heb je de hele dag door naadloze verbinding.

Eenvoudige hulp met gebruik van je stem
Krijg hulp van jouw favoriete stemassistent via je stem of door op het oordopje te tikken. Activeer ANC of Ambient 
Aware, controleer de batterijduur of schakel je JBL Reflect Flow Pro uit met je stem en Hey Google. Gebruik de 
gloednieuwe My JBL Headphones-app om eenvoudig jouw favoriete stemassistenten in te stellen.

Aanpasbare all-access aanraakbediening
Als er tijdens je hardloop- of yogasessie een gesprek binnenkomt, reageer dan met een simpele 
aanraking van het oordopje. Schakel je stemassistent in, start of stop je muziek, of pas het volume aan in 
een van de oordopjes met een snelle tik. Of door de gratis My JBL Headphones-app te downloaden om je 
Reflect Flow Pro-geluid en functionaliteit te personaliseren. 

Maximaal comfort voor betere prestaties
Je wilt niet dat je oordopjes pijn doen of uitvallen tijdens het sporten. Gebruik de JBL Headphones-app 
en de functie Check My Best Fit voor de beste geluidsprestaties en maximaal comfort. Door te testen op 
geluidslekkage tijdens het gebruik van de oordopjes, bepaalt de app snel hoe je de beste pasvorm krijgt.

Dual Connect + Sync
Zodra je de case opent, start Dual Connect + Sync het Bluetooth-synchronisatieproces voor een stabiele 
verbinding. Bovendien kun je de functionaliteit van elk oordopje via de app aanpassen. Je kunt een 
of beide oordopjes gebruiken om oproepen, muziek en stemassistent te beheren, waardoor je batterij 
bespaart. Terwijl je geniet van muziek van één oordopje, blijft de andere in de case om op te laden.
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