
Lichtgewicht prestatie. Krachtig geluid.
Dit is de JBL Refl ect Mini Bluetooth sporthoofdtelefoon. Deze super lichtgewichte hoofdtelefoon, 

zweetbestendig en met oordopjes die niet uit je oren steken, levert weergaloos JBL-geluid om 

je te inspireren bij je atletische inspanningen. Doe je cross-fi t oefeningen met zelfvertrouwen en 

je workout met gemak omdat je JBL Refl ect Mini Bluetooth sporthoofdtelefoon draadloos is en 

8 uur afspeeltijd levert via hoogwaardige 5,8mm drivers. Of je nu alleen in het weekend sport 

of een toegewijde atleet bent, je zult ook de 3-toets remote en mic, het stijlvolle assortiment 

aan kleuren en dat de hoofdtelefoon na gebruik gemakkelijk is schoon te maken waarderen.

Functies
 8 uur afspeeltijd

 Lichtgewicht ontwerp

 Ingebouwde microfoon

 Zweetbestendig

 Ergonomische oordopjes

 Sterke refl ecterende kabel

 Bluetooth draadloos
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Functies en eigenschappen
Lichtgewicht ontwerp
De Reflect Mini BT, de lichtste JBL Bluetooth sporthoofdtelefoon, biedt langdurig comfort tijdens 
elke sportactiviteit.

Lichtgewicht ontwerp
Gemakkelijk bellen met kristalhelder geluid en ultiem gebruiksgemak.

Zweetbestendig
Ga tot het uiterste met je workouts, in de wetenschap dat de Reflect BT Mini niet alleen IPX-4 
waterbestendig is, maar ook gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

Ergonomische oordopjes
Ontworpen om goed vast te blijven zitten tijdens intensieve workouts.

Sterke reflecterende kabel
Ontworpen voor ultieme zichtbaarheid in het donker.

Bluetooth draadloos
Ontworpen voor vrijheid tijdens je workout.

Verpakkingsinhoud:
1 JBL Reflect Mini BT draadloze 
sporthoofdtelefoon

Geïntegreerde bediening met drie toetsen

Ergonomische sportoordopjes in 2 maten

Standaard oordopjes in 2 maten

1 Snelstartgids

1 Veiligheidsinformatieblad

Technische specificaties:

 Hoogwaardige 5,8mm dynamische drivers

 Frequentiebereik 10Hz-22kHz

 Bluetooth draadloos
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