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Møt din nye treningspartner JBL Reflect Aero
Svett med stil med de nye øreproppene fra JBL, som er skreddersydde for treningsøkten.

Oslo, Norge (28. juni 2022) – Ei din egen lyd med JBL-trådløsseriens mest allsidige

lansering. JBL Reflect Aero passer perfekt for enhver livsstil, enten du er ute på ærender, eller

på treningssenteret.  
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Få mest mulig ut av treningsøkten med JBLs signaturlyd. JBL Reflect Aero er laget for å hjelpe

brukerne med å holde motivasjonen opp på treningssenteret, ute på stiene eller bare når du er

ute og går i byen. Med det justerbare «POWERFIN»-designet får man ørepropper som sitter

svært godt og behagelig, selv under de mest intense treningsøktene. En treningspartner du kan

stolte på, som er motstandsdyktig mot støv og vanntett, selv i saltvann. Den adaptive

støykanseleringen holder ute støyen slik at du kan lytte uten noen distraksjoner, samtidig som

teknologien sørger for at du hører det du må for å ha kontroll på omgivelsene dine mens du

trener.

 

Du kan velge å bare bruke en eller begge øreproppene, og med 24 timers batteritid under bruk

får du mest mulig ut av dagen din. Ta en titt på JBL Headphones-appen og optimaliser lyden

slik at den passer perfekt til ditt bruk. Du kan selvfølgelig også bruke både stemmekontrollerte

funksjoner som Alexa og Google Assistant. Og om du ikke finner øreproppene dine, kan du

bruke «find my buds»-funksjonen.

 

De er bygget for å vare, samtidig som de ikke belaster miljøet. JBL Reflect Aero har en langt

mindre ladeboks enn tidligere, og består dermed av 54 prosent mindre plast enn sine

forgjengere. JBL Reflect Aero kommer i vår mest miljøvennlige emballasje, og er nå

tilgjengelige i fargene blå, svart og hvit på no.JBL.com for 1600 kroner. Fargen «mint» blir

tilgjengelig i august.

 

JBL Reflect Aero spesifikasjoner:

●       JBL Signature Sound 

●       Opp til 24 timers batteritid (8 timer i hver propp, 16 timer fra ladeboksen)

●       6.8 mm dynamiske drivere 

●       6 mikrofoner med lyd- og vindisolerende teknologi

●       True Adaptiv-støyreduksjon med Smart Ambient, som gjør at du får med deg lydene du

må høre når du er ute i byen

●       Justerbare for den beste passformen

●       Hands-Free stemmekontroll med Amazon Alexa og Google Assistant 

●       IP68 vanntett og støvsikker

●       Mange muligheter for justeringer gjennom JBL Headphones-appen

 

For mer informasjon, kontakt:

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                             



Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA                                                        

marije.bakker@harman.com
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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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