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JBL’s Reflect Flow PRO oordopjes zijn nu
beschikbaar
Mooi én krachtig, zonder compromis

Amsterdam, 27 september 2021 - De nieuwste volledig draadloze oordopjes van

JBL slaan een brug tussen de wereld van gezondheid en fitness en ongekende

audio ervaringen. Weer of geen weer, stromende regen of wedstrijdzweet: dankzij

IP68-classificatie - de hoogste water- en stofdichtheidsnorm in de industrie - zijn

deze oordopjes overal tegen bestemd.

⏲

https://news.jbl.com/


Plan jij iedere week een stedentrip, een outdoor sportactiviteit, of kom jij dagelijks helemaal tot

jezelf op de yogamat? Met de JBL Reflect Flow PRO, neem jij de muziek overal mee naartoe.

Deze nieuwe oordopjes zitten boordevol upgrades en nieuwe functies en garanderen een stevige

en comfortabele pasvorm met het JBL POWERFIN-ontwerp. 

Laat de ultieme audiobeleving maar over aan de JBL Reflect Flow PRO-oordopjes met JBL

Signature Sound, zodat jij je volledig op je eigen prestaties kunt focussen. Nog een lange weg te

gaan? Deze oordopjes houden je tot wel 30 uur lang op de been. Let’s go!

Adaptive noise cancelling blokkeert ongewenste geluiden, of je nu toe bent aan wat relaxte 'me-

time' of juist helemaal in de flow wilt komen tijdens een workout. Wil je liever horen wat er om

je heen gebeurt? Activeer gemakkelijk Smart Ambient door middel van een tik op je oordopje.

De 6 microfoons zorgen voor perfecte verstaanbaarheid tijdens gesprekken of vergaderingen,

zelfs in de wind. Train waar je ook bent met IP68-bescherming tegen zweet, regen, stof en zelfs

zout water. Voor handsfree hulp praat je gewoon met Google Assistant of Amazon Alexa. 



De JBL Reflect Flow PRO volledig draadloze oordopjes zijn nu verkrijgbaar op jbl.nl voor

€179,00 in zwart, blauw, wit en roze.  

http://jbl.nl/
https://news.jbl.com/images/400218
https://news.jbl.com/images/400217
https://news.jbl.com/images/404043
https://news.jbl.com/images/404044


Iris Velthuijzen
Henri Polaklaan 13 
1018 CP 
Amsterdam  
 
T: 020 670 2232  
E: harman@hetprbureau.nl

https://news.jbl.com/images/400215
https://news.jbl.com/images/400214
https://news.jbl.com/images/400216
mailto:harman@hetprbureau.nl


OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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