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Sporthoofdtelefoon van JBL om je dichter bij je doelen te brengen.

Als ultieme trainingpartner combineert de Reflect een toonaangevende stijl met innoverende 

functionaliteiten. De hoofdtelefoon biedt legendarisch geluid in een strak design om mee te 

trainen en je sportieve doelstellingen te behalen. De stabiele oordopjes zijn ontworpen om 

stevig in de oren te blijven zitten, om aan alle omstandigheden van je meest energieke training 

te weerstaan. Je muziek zal je stimuleren om tot het uiterste te gaan en jezelf te overtreffen. 

Opties in één oogopslag
 Helder-reflecterende, transpiratiebestendige  

 koord

 Ergonomische gebruiksvriendelijke   
 oordopjes en haakse hoekige oorstukken 

 Kabelbeheersysteem met sterke   
 aantrekking.

 Verlengkabel voor ‘(juist) de juiste (goede)  
 lengte’

 iOS® of universele afstandsbediening /   
 microfoon

  Baanbrekende JBL-kwaliteitsgeluid.
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Helder-reflecterende, transpiratiebestendige koord 
Loop in de kijker, ongeacht de omstandigheden - met de kabel van de Reflect ben je ook zichtbaar in 
het donker. Biedt hoge zichtbaarheid  in het duister, perfect voor nachtelijke lopers.

Ergonomische Gebruiksvriendelijke oordopjes en haakse hoekige oorstukken 
Ontworpen om in je oren te blijven zitten ongeacht de omstandigheden waaraan ze blootgesteld 
worden.

Kabelbeheersysteem met sterke aantrekking
Ingebouwde magneten houden uw oordopjes op stand-by; wanneer niet gebruikt, kunnen ze om de 
hals gehangen worden en klikken ze samen. Losse kabels behoren tot het verleden!

Verlengkabel voor de juiste lengte
Vereenvoudigde kabelopties - bevestig je apparaat op de manier die je verkiest. De korte lengte maakt 
het makkelijk voor (arm-band) de liefhebbers die liever het apparaat via een armband dragen en met 
de lange lengte kan het apparaat op de heup of broekzak bevestigd worden.

iOS® of universele afstandsbediening/microfoon
Connectiviteit. Gemak. Gemoedsrust. Ontvang oproepen, beheer tracks en stel het volume bij met 
robuuste, transpiratiebestendige inline regelaars. Kies iOS® voor Apple-apparaten, of universeel voor 
compatibiliteit met de meeste andere apparaten.

Baanbrekende JBL-kwaliteits geluid 
Dubbele 8,5mm drivers bieden een dreunende bas en heldere vocals voor de ultieme “pump-you-up” track.

Verpakkingsinhoud:
1 JBL Synchros Reflect in-ear 
sporthoofdtelefoon met inline 3-knops 
afstandbediening/microfoon en magnetisch 
kabelbeheersysteem

3 maten (ergonomische) gebruiksvriendelijke 
sportoordopjes

verlengkabel  

Technical Specifications:
  Premium 8.5mm dynamic driver

 Frequency response: 10Hz – 22kHz

 Connection: 3.5mm jack
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