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Øreproppene JBL Reflect Flow PRO – nå kan
du trene med overlegen lyd
Harde treningsøkter med kompromissløs lydkvalitet.

Oslo – 20. september 2021 – De siste helt trådløse øreproppene fra JBL kombinerer helse

og trening med overlegen lydkvalitet. Med den ekstremt vanntette IP68-sertifisering – den

høyeste standarden innen vann- og støvtetthet – er disse øreproppene klare for enhver

utfordring.

 

⏲
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Uansett om du er en urban eventyrer i helgene, en treningskriger eller en zen-yogi kan du ta

med deg musikken hvor som helst med JBL Reflect Flow PRO. De nye øreproppene er

proppfulle av spennende oppgraderinger og funksjoner, og du er garantert en overlegen og

trygg passform med signaturdesignet JBL POWERFIN.

 

JBL Reflect Flow PRO yter maksimalt, slik at du kan gjøre det samme. Trenger du litt ekstra

motivasjon? Med JBLs signaturlyd kan disse proppene holde deg i gang i opptil 30 timer på en

lading.

 

Den adaptive støydempingen blokkerer uønskede lyder, uansett om du ønsker å ha litt alene tid

eller skal komme i sonen under en treningsøkt. Vil du høre hva som skjer rundt deg? Bare trykk

på øreproppen for å sette dem i Smart Ambient-modus.

 

De seks mikrofonene sikrer optimal stemmeklarhet for alle samtaler og møter, selv når det

blåser. Du kan også trene hvor som helst med IP68-beskyttelse mot svette, regn, støv og til og

med saltvann. Hvis du trenger håndfri hjelp, kan du bruke taleassistentene Google Assistant

eller Amazon Alexa.



Øreproppene JBL Reflect Flow PRO True Wireless ble kåret til vinneren av Red Dot Product

Design Award i 2021, og er nå tilgjengelig på no.jbl.com for 1800 NOK i fargene svart, blå, hvit

og rosa.
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ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.
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