Reflect BT

Gotowe do ćwiczeń słuchawki douszne z funkcją Bluetooth®

Sportowe słuchawki z funkcją Bluetooth® motywujące do dążenia do
swoich celów
Jako doskonały partner do treningów słuchawki Reflect BT łączą super-nowoczesny styl z
innowacyjnością. Oferując legendarną jakość dźwięku w przygotowanej pod kątem treningów
formie, stawiają Cię w idealnym miejscu do osiągnięcia swoich sportowych celów. Te
ergonomiczne słuchawki, zaprojektowane, aby pozostać w uszach, zostały wyprodukowane z
uwzględnieniem rygorystycznych wymagań najbardziej dynamicznych treningów. Dysponując
5 godzinami działania przy połączeniu Bluetooth® oraz charakterystyczną jakością dźwięku
JBL możesz ćwiczyć wydajniej i podnosić poprzeczkę jeszcze wyżej.

Przegląd cech
Łączność bezprzewodowa dzięki funkcji
Bluetooth®
Odblaskowa konstrukcja przewodu oraz
przesuwny uchwyt mocujący
Ergonomiczne końcówki oraz wkładki 		
douszne umieszczone pod kątem
System przechowywania przewodu o 		
wysokich aspiracjach
Pilot/mikrofon uniwersalny lub kompatybilny
z iOS®
	Przełomowa jakość dźwięku JBL

Reflect BT

Gotowe do ćwiczeń słuchawki douszne z funkcją Bluetooth®

Łączność bezprzewodowa dzięki funkcji Bluetooth®

Zawartość zestawu:

Wbudowana funkcja łączności Bluetooth® 3.0 pozbawia Cię ograniczających przewodów i oferuje do
5 godzin Twoich ulubionych utworów. Umożliwia ona sterowanie głośnością i przełączanie utworów
nawet gdy Twój smartfon spoczywa bezpiecznie w torbie treningowej - nawet 12 metrów od Ciebie!

1 para słuchawek dousznych JBL Reflect BT z
łącznością Bluetooth®

Odblaskowa konstrukcja przewodu oraz przesuwny uchwyt mocujący

1 skrócony podręcznik wprowadzający

Graj po stronie bezpieczeństwa - odporny na pot przewód słuchawek Reflect BT zapewnia widoczność
nocą przy słabym oświetleniu i jest idealny dla nocnych biegaczy. Przesuwany uchwyt mocujący
pozwala dostosować długość przewodu.

3-przyciskowy pilot na przewodzie
1 karta charakterystyki

Dane techniczne:

Ergonomiczne końcówki oraz wkładki douszne umieszczone pod kątem

	Przetwornik dynamiczny 8,5mm typu
premium

Zaprojektowane, aby nie wypadać z kanałów usznych niezależnie od wykonywanych ćwiczeń.

	Pasmo przenoszenia: 10Hz – 22kHz

System przechowywania przewodu o wysokich aspiracjach

	Łączność: Bluetooth®

Wbudowane magnesy utrzymują wkładki w stanie gotowości – gdy ich nie używasz, owiń wkładki
dookoła szyi i pozwól im się połączyć. Nigdy więcej zwisających kabli!
Pilot/mikrofon uniwersalny lub kompatybilny z iOS®
Łączność. Wygoda. Spokój ducha. Odbieraj połączenia, przełączaj utwory i reguluj głośność dzięki
pilotowi na przewodzie.
Przełomowa jakość dźwięku JBL
Podwójne głośniki 8,5 mm oferują dudniące basy i czyste głosy we wszystkich utworach wprawiających
w nastrój do ćwiczeń.
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