Draadloze sporthoofdtelefoon met stevige pasvorm

Ontworpen voor beweging. Afgestemd op jou.
Pak elke work-out op met een draadloze hoofdtelefoon die alles aankan en tegelijkertijd
jouw persoonlijke gevoel voor stijl laat zien. JBL Reflect Contour 2 is ontworpen met een
zweetbestendige, lichtgewicht aluminium constructie en een oorhaak die klaar is om in te
haken en weg te wezen. Pas je comfort aan met drie maten Freebit™ enhancers en beheer
gemakkelijk muziek en telefoontjes met een 3-knops afstandsbediening en microfoon. Een
reflecterende kabel zorgt voor meer zichtbaarheid ‘s avonds. En dankzij de 10-uurs batterij
kun je blijven doorgaan zonder iets van de legendarische JBL-sound te hoeven missen.
Beheer gemakkelijk je telefoontjes en gebruik de spraakassistent met één druk op de knop.
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JBL Signature Sound
Een batterij die 10 uur meegaat en snel
kan worden opgeladen
Stevige pasvorm
3-knops afstandsbediening met
microfoon en spraakassistent
Ergonomische oordopjes
Zweetbestendig
Reflecterende kabels

Draadloze sporthoofdtelefoon met stevige pasvorm

Verpakkingsinhoud:

Functies en eigenschappen
JBL Signature Sound
De wereldberoemde JBL-sound is al meer dan 70 jaar geperfectioneerd om jou van het beste
geluid voor je actieve leven te voorzien.
Een batterij die 10 uur meegaat en snel kan worden opgeladen
Wireless Bluetooth® streamt 10 uur lang audio waardoor je van de vroege ochtend tot en met
de hele werkdag door kunt blijven rocken. Laad de batterij in 15 minuten snel op voor een uur
afspeeltijd.
Stevige pasvorm
Het Dual Lock systeem – een combinatie van gepatenteerde FreebitTM enhancers en het
oorhaakontwerp – zorgt voor maximale stabiliteit en comfort voor je oren, bij zelfs de meest
intensieve work-outs.
3-knops afstandsbediening met microfoon en spraakassistent
Beheer gemakkelijk je muziek of telefoontjes en gebruik spraakassistenten met één druk
op de knop.
Ergonomische oordopjes
Flexibele siliconen oordopjes en gepatenteerde FreebitTM enhancers zijn allebei in 3
verschillende maten verkrijgbaar zodat je door deze te combineren de perfecte pasvorm en
audioprestaties bereikt.
Zweetbestendig
Verhoog zorgeloos de intensiteit van je work-outs. Dankzij de IPX5 waterbestendigheid, is deze
hoofdtelefoon gemaakt voor de meest intensieve work-outs.

Reflect Contour 2
3 formaten oordopjes
3 enhancers
Oplaadkabel
Sportdraagtasje
1 x Garantie / waarschuwing (W / !)
1 x Snelstartgids / Veiligheidsinformatieblad (S / i)

Technische specificaties:
Premium 5,8 mm Dynamische Driver
Frequentiebereik: 10 Hz – 22 kHz
Impedantie: 14 Ohm
Aansluiting: Micro USB-kabel om snel op te
laden
 ndersteuning: BT 4.2, A2DP v1.3,
O
AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC-codec
Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2402 – 2480 GHz
Vermogen Bluetooth-zender: < 4 dBm
 odulatie Bluetooth-zender:
M
GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Type batterij: oplaadbare lithium-ion
cilindrische cel (3,7 V 2 x 85 mAh)

Reflecterende kabels
Ontworpen voor ultieme zichtbaarheid ‘s avonds.
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