REFLECT FIT

Heart Rate draadloze hoofdtelefoon

Get in the zone met je favoriete muziek.

Functies

De JBL Reflect Fit Heart Rate draadloze sporthoofdtelefoon met JBL Signature Sound

JBL Signature Sound

is ontworpen om je te helpen in the zone te trainen. Met de hartslagmeettechnologie,

Live hartslagfeedback

die compatibel is met de meeste hartslag-enabled fitnessapps kun je de waarden van je
hartslag direct naar je telefoon streamen voor analyse en realtime updates ontvangen via

Handsfree bellen en
vibratiewaarschuwingen

de hoofdtelefoon, met slechts een druk op een knop. Het ergonomische design past zich

Perfect passende ergonomie

perfect aan je beweging aan voor een draagervaring die niet afleidt. Dit maakt, in combinatie

Werkduur van batterij 10 uur

met de zweetbestendige constructie, de JBL Reflect Fit de perfecte workoutpartner. De
Reflect Fit is niet alleen geweldig tijdens sporten, het is ook de perfecte partner voor
andere momenten in je actieve levensstijl: dankzij de extra lange batterijduur van 10 uur en
geïntegreerde microfoon met vibratiewaarschuwing voor telefoongesprekken, hoef je nooit
je muziek of een gesprek te missen.

Zweetbestendig

REFLECT FIT

Heart Rate draadloze hoofdtelefoon

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

JBL Signature Sound
Al meer dan 70 jaar lang ontwikkelt JBL het nauwkeurige, natuurlijke geluid dat te vinden is in grote
bioscopen, arena’s en opnamestudio’s over de hele wereld. Dat legendarische JBL-geluid is nu overal
beschikbaar waar persoonlijke audio te vinden is.

1 JBL Reflect Fit hoofdtelefoon

Live hartslagfeedback
Ontvang direct hartslagwaarden zonder je telefoon aan te hoeven raken.

1 beknopte handleiding

Handsfree bellen en vibratiewaarschuwingen
Mis nooit een gesprek dankzij vibratiewaarschuwingen; de hoofdtelefoon vibreert om je attent te
maken op een inkomend gesprek.
Perfect passende ergonomie
Lichtgewicht, flexibele nekband gecombineerd met ergonomische oordopjes (Freebit™) helpen de
hoofdtelefoon op zijn plek te blijven, zelfs tijdens de meest intensieve workout.

3 maten ergonomische sportoordopjes (S, M, L)
1 draagtasje
1 oplaadkabel
1 garantiekaart
1 waarschuwingsblad
1 veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties:
Premium dynamische driver van 5,8 mm
Werkduur batterij met hartslagcontrole aan:
tot wel 10 uur
Frequentiebereik: 10 Hz – 22 kHz

Werkduur van batterij 10 uur
15 minuten snel opladen voor 1 uur muziek afspelen.

Frequentiebereik BT-zender:
2,402 GHz – 2,480 GHz

Zweetbestendig
Verhoog zorgeloos de intensiteit van je work-outs. Dankzij de IPX5-norm is deze hoofdtelefoon
geschikt voor elke work-out, hoe erg je ook zweet.

Zendervermogen: <4 dBm
Zendermodulatie: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
Batterijvermogen: 3,7/200mAh
Gewicht: 37 g
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