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Blijf alert terwijl je actief bent.

Haal het uiterste uit je workout door ongewenst geluid te filteren. De nieuwe  

JBL Reflect Aware™ sporthoofdtelefoon levert de beste ruisonderdrukking in zijn klasse 

en de mogelijkheid om geluid uit je omgeving binnen te laten wanneer je dat wilt. De 

meest veelzijdige sporthooftelefoon op de markt. De JBL Reflect Aware™ hoofdtelefoon, 

ontworpen om mee te sporten en met een uniek reflecterend design, biedt legendarisch 

JBL-geluid en een ergonomisch ontwerp dat de oordopjes op hun plaats houdt ongeacht 

de intensiteit van je workout. De JBL Reflect Aware™ hoofdtelefoon, zweetbestendig en 

verkrijgbaar in blauw, zwart, rood, groen, heeft geen batterij nodig omdat de voeding en 

digitale audio rechtstreeks van de lightning connector op Apple-apparaten komt.

Sport headphone met Lightning connector voorzien van Noise Cancellation en Adaptive Noise Control
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Functies en eigenschappen
Ruisonderdrukking
Sluit de buitenwereld geheel buiten voor een geconcentreerde, afleidingsvrije workout of, als je 
wilt, laat een kleine hoeveelheid omgevingsgeluid toe. De JBL Reflect Aware™ hoofdtelefoon werkt 
zonder een grote batterij voor optimaal gebruiksgemak.  

Adaptieve ruiscontrole
Pas de hoeveelheid omgevingsgeluid aan om je bewust te zijn van je omgeving ongeacht of je 
binnen of buiten aan het sporten bent.

Lightning Connector
Elimineert de noodzaak voor een batterij door voeding en digitaal geluid rechtstreeks vanaf een 
Apple-apparaat te leveren. 

Kenmerkend JBL-geluid 
JBL ontwikkelt al voor meer dan 60 jaar het nauwkeurige en natuurlijke geluid dat over de hele 
wereld gebruikt wordt in de betere bioscopen, arena’s en opnamestudio’s. 

Zweetbestendig
Je hoeft je geen zorgen te maken dat je workout je JBL Reflect lect Aware™ hoofdtelefoon 
beschadigt. Hij is zweetbestendig, waterdicht en makkelijk schoon te maken.

Ergonomische oordopjes
Oordopjes ontworpen voor ruisonderdrukking en met een goede pasvorm.

Reflecterende kabels
Deze uniek ontworpen kabels, die in het oog springen en niet snel in de war raken, maken dat je 
opvalt tijdens je workout.

My JBL Headphones App 
Gebruik deze gratis App voor personalisatie en nog meer controle over je luisterervaring. Met je 
mobiele apparaat kun je aangepaste EQ-instellingen maken en toegang krijgen tot alle andere 
instellingen en functies van de hoofdtelefoon.

Verpakkingsinhoud
1 JBL Reflect Aware™ hoofdtelefoon
Ergonomische sportoordopjes in 3 maten
Standaard oordopjes in 3 maten
1 Opberghoesje
1 Snelstartgids
1 Veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties
  14,8mm dynamische drivers
  Frequentiebereik 10Hz – 22kHz
  Lightning Connector

Sport headphone met Lightning connector voorzien van Noise Cancellation en Adaptive Noise Control


