
Functies
 Volledig draadloos

 Handsfree bellen in stereo met snelle 
toegang tot jouw spraakassistent 

 Ambient Aware- en TalkThru-technologie

 Waterbestendig

 30 uur batterijduur en snelladen

 JBL Signature Sound

 Ergonomische pasvorm

Gemaakt voor beweging. Afgestemd op jou.

Geniet van de vrijheid om verder te gaan met de JBL Reflect Flow-hoofdtelefoon. Of je 

nu naar de sportschool gaat of buiten sport, de Reflect Flow-hoofdtelefoons van JBL 

zijn volledig draadloos ter ondersteuning  van jouw actieve lifestyle. Naast het bedienen 

van de muziek, beheren van handsfree gesprekken en toegang tot jouw spraakassistent, 

zijn de Reflect Flow hoofdtelefoons IPX7-water- en zweetbestendig en bieden ze tot 

10 uur afspeeltijd met 20 uur extra in de lader. Je profiteert ook van de Ambient Aware-

functie waarmee je kunt horen wat er om je heen gebeurt terwijl je naar muziek luistert. 

Daarnaast biedt de TalkThru-functie de mogelijkheid om een gesprek te voeren zonder de 

hoofdtelefoon af te doen. Reflect Flow hoofdtelefoons zijn comfortabel en veilig dankzij 

aanpasbare oordopjes en Freebit-uitbreiding, zijn gemaakt voor beweging en bieden de 

krachtige JBL Signature Sound.

Volledig draadloze sporthoofdtelefoon
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Verpakkingsinhoud:
1 x REFLECT FLOW
3 formaten oordopjes
3 x afmetingen Freebit
1 x charging case
1 x oplaadkabel
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x snelstartgids/veiligheidsinformatieblad (S/i)

Technische specificaties:
 Maat van driver: 5,8 mm dynamische driver
 Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
 Gevoeligheid: 102 dB SPL@1kHz/1mW
 Maximale SPL: 96 dB
 Gevoeligheid van microfoon: 

-40 dBV@1kHz/Pa
 Driver impedantie: 14 ohm
 Vermogen Bluetooth-zender: < 9,5 dBm
 Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, 

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz – 2,48 GHz
 Bluetooth profielversie: A2DP 1.3; 

AVRCP 1.5;  HFP 1.6
 Bluetooth-versie: 5.0
 Hoofdtelefoon batterijtype: Lithium-ionbatterij 

(110 mA / 3,7 V)
 Oplaadhoes type batterij: 

Lithium-ionbatterij (850 mA / 3,7 V)
 Voeding: 5 V, 1 A
 Oplaadtijd: tot 2 uur vanaf lege toestand
 Afspelen muziek met BT aan: tot 10 uur
 Gewicht: 85 g

Functies en eigenschappen 

Volledig draadloos
Ontdek de vrijheid van een draadloze levensstijl terwijl je onderweg bent. Luister naar muziek, 
beheer jouw telefoontjes of ga sporten zonder dat je ooit verstrikt raakt.

Handsfree bellen in stereo met snelle toegang tot jouw spraakassistent 
Beheer eenvoudig muziek en gesprekken of krijg informatie van jouw spraakassistent met een druk 
op de knop.

Ambient Aware- en TalkThru-technologie
Voorzien van Ambient Aware voor extra bewustzijn van de omgeving en TalkThru voor eenvoudige 
conversatie zonder de hoofdtelefoon af te hoeven doen.

Waterbestendig
De IPX7-waterbestendigheid maakt gebruik onder de meest barre weersomstandigheden mogelijk.

30 uur batterijduur en snelladen
Ondersteunt een week lang sporten of een hele dag plezier met 10 uur afspeeltijd en 20 uur extra 
in de lader. Met 10 minuten snelladen kun je weer een uur verder.

JBL Signature Sound
De 5,8 mm driver met JBL Signature Sound geeft al jouw afspeellijsten een krachtige boost.

Ergonomische pasvorm
Beter comfort en maatwerk met ergonomische siliconen dopjes en gepatenteerde Freebit™ 
uitbreiding in 3 verschillende afmetingen.

Volledig draadloze sporthoofdtelefoon


