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Löydä oma flowsi. Korosta tyyliäsi. Aktivoidu
JBL® Reflect Flow -kuulokkeilla

JBL:n uusimmat sporttikuulokkeet myynnissä nyt, JBL.com sekä kaikki merkittävät

jälleenmyyjät

HELSINKI, ELOKUU, 2019 – Huippusuoritus perustuu ylivoimaiseen äänenlaatuun. Olitpa

sitten kadulla tai kuntosalilla, JBL Reflect Flow True Wireless kuulokkeet ovat täydellinen lisä

urheiluvarustukseesi. Lisä, joka auttaa sinua saavuttamaan parhaasi. Reflect Flow paketoi

JBL:n Signature Soundin tyylikkääseen, miellyttävään ja heti käyttövalmiiseen pakettiin.
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Unohda sotkuiset johdot. JBL Reflect Flow mahdollistaa liikkumisen, ilman pelkoa sykkeen

katkeamisesta. Yhdellä latauksella soittoaika (30+ tuntia) koko viikon treeneihin, kiitos

mukana kulkevan latauskotelon. Voit rauhassa hikoilla treeneissä, Reflect Flow:ssa on myös

IPX7 -tason vedenkestävyys.

 

TalkThru ja Ambient Aware toimivat napin painalluksella. Vähennät voluumia helposti

TalkThrun avulla. Näin sinun on helppoa kommunikoida, vaikka valmentajasi kanssa. Ambient

Aware järjestelmällä kontrolloit taustaäänien tasoa ulkotilassa. Puhelimesi ääniohjaus onnistuu

myös helposti. Vain nappia painamalla voit pyytää Google tai Siri ääniavustajaa lisäämään

sykettä, niin halutessasi.

JBL Reflect Flow on tarjolla tyylikkäänä mustana ja vaalean sinisenä (Teal). Näytät varmasti

hyvältä, olitpa sitten treeneissä tai vapaa-ajalla. Kuulokkeissa on ergonomisesti muotoillut

silikoni-insertit ja Freebit sovitteet kolmessa eri koossa, jotka mahdollistavat täydellisen

istuvuuden korvan korvaan.

 

JBL® Reflect Flow kuulokkeet myynnissä nyt 149,00 € JBL.com ja kaikilla merkittävillä

jälleenmyyjillä.

JBL Reflect Flow ominaisuudet

Näyttää hyvältä. Kuulostaa loistavalta: JBL Signature Sound yhdistettynä tyylikkääseen

ja sporttiseen muotoiluun; täydelliset, niin treeneihin kuin liikkeellä oloon.
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Latauksen kesto viikon treeneihin: 20 tunnin latauskotelolla yli 30 tunnin

kokonaissoittoaika.

Latauksen kesto viikon treeneihin: 20 tunnin latauskotelolla yli 30 tunnin

kokonaissoittoaika.

Tune in, tune out: TalkThru-  ja Ambient Aware-järjestelmät  helpottavat ympäristön

kontrollointia

Ergonomista erinomaisuutta: Miellyttävä ja kustomoitava muotoilu, joka sopii lähes

kaikille korville täydellisesti
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