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Håll dig aktiv med nya JBL Reflect Aero
Svettas med stil och håll dig uppkopplad utan att kompromissa

Stockholm - 28 juni, 2022 - Äg ditt eget ljud med det senaste mångsidiga tillskottet till

JBL:s True Wireless-samling. JBL Reflect Aero levererar ljud anpassat till dig och din livsstil -

oavsett om du är på språng eller tränar på gymmet
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Förhöj dina prestationer med JBL Signature Sound. JBL Reflect Aero är framtagna för att hålla

lyssnaren motiverad på gymmet, i löpspåret eller promenerandes i stan med 6.8mm dynamiska

drivers som står för tonerna. Med sina anpassningsbara POWERFIN-öronsnäckor är en säker

passform och komfort garanterat - även under de mest intensiva träningspassen. En partner att

lita på, med IP68-klassificering, behöver du aldrig kompromissa med din prestation, inte ens i

saltvatten. För ljud utan gränser blockerar den aktiva brusreduceringen bakgrundsljud för noll

distraktioner, medan Smart Ambient-teknik håller dig medveten av omgivningen.

 

Öppna upp etuiet och para ihop med din enhet - anslut för samtal, musik och mer. Via Dual

Connect, klarar du dig med både en eller två öronsnäckor i, plus 24 timmars speltid så att du får

ut maximalt av dagen. Lyssna dig fram med JBL Headphones App, skräddarsy

brusreduceringen och öronsnäckorna efter smak och personifiera din träning med hjälp av

’Check my Fit’. Anslut till din omgivning med handsfree-röstkontroll, Amazon Alexa och Google

Assistant, eller ta vid där du slutade med ’Find my Buds’. 

 

Byggda för att hålla länge, med lite påverkan på planeten. JBL Reflect Aero kommer med ett

mycket mindre laddningsfodral och använder 54% mindre plast än sin TWS-föregångare. JBL

Reflect Aero kommer i JBL:s senaste miljövänliga förpackning och är nu tillgängliga i blå, svart

och vit på JBL:s hemsida för 1 500 SEK, i augusti kommer även färgen mintgrön.

 

Funktioner JBL Reflect Aero: 

●       JBL Signature Sound 

●       Upp till 24 timmars batteritid (8 timmar i öronsnäckorna; 16 timmar från

laddningsfodralet)

●       6.8mm dynamiska drivers 

●       6 mikrofoner med ljud- och vindisolerande teknologi

●       True Adaptive-brusreducering med Smart Ambient

●       Anpassningsbar öronkuddar för ett säker passform

●       Handsfree röststyrning med inbyggda röstassistenter från Google Assistant och Amazon

Alexa

●       IP68 damm- och vattentäthet klassificering med reflekterande detaljer

●       Touchkontroller

●       Kompatibel med JBL Headphones-appen 

För mer information, vänligen kontakta:



HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                             

Marije Bakker, Director PR & Communications EMEA                                                        

marije.bakker@harman.com
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OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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